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ἢ) ε8 νου] ορθπαθ ΒΌΟΙ ἰδὲ σα πϑομϑὺ Ὀϑβεϊμπηπιε, Κ᾽ οὐ]θθαηρσθη δου ρτίθ- 
ομίβομθ ῬἘΠΟβορὶθ Ζζὰ αταπάθ ροϊοσὶ σὰ πϑγάθῃ. Ζαπι οἰπατησϑπᾶθῃ 
γογειδηπῖβ ἀογ Βορτέθ ὑπὰ ϑγβέθιηθ ἰϑὺ 68 που ἃ 88||0 0, δὲ ἀθν Ηδηᾶ 
ἄογ ΟΥρΊ πο] τ κυπάθῃ ἄθῃ ἘΠ ν ΚΘ ἈΠ ΡΈΡΓΟΖΘΘ8. ἀ68 στίθο ίβομθηῃ ΘΠ ΚΘῺΒ 
ἵῃ σίαίιι παδοοπαϊ τὰ ὈΘοΟρδοδίθη. ὙΠ] ΚανΠοἢθ Αὐβνδ}] ἀθγ ἘΤδρτηθηΐθ 
τὰ βίθὶβ δἷβ Ηδθησηρσ πα Βονοσιηυπάπηρ ἀθγ Τϑσθηάθῃ ἀπ [μ6Γ- 
Βθηᾶθη οηρέππαθη σπογάθῃ, Τατὰμ βἰγθθύ αἀἶθβθ βδιπιηϊαηρ Υ ΟἸ]βίδη- 
αἰρκοῖς ἀθγ εἰρη !οθη ΕἸαρτηθηίθ ἀπᾶὰ ΜΙ δ] Πρ 468 υθβϑϑη  !Πομθα Ὀἷο- 
δι Βίβομθη ἀμ ἀοχορταρἰβοῖθη Μαίθυ δ] δη. 165 Ἰοίζίοσθ συγάθ ἴῃ 
ἄογ ίβροβίίοη ἀθ8 σταπαϊορθηάθη Βαομθ, ΤὨΘΟΡγαϑιβ Φυσιχῶν 
δόξαι, ἀπροοτάμποῦ: Ῥυϊποῖρίθῃ, αοἱξ, Κοβιποβ, Μοίθοτα, Ῥβυοβοϊορίο, 
ῬΒγβίοϊορίθ. θι Κυοὶβ ἀθγσ ῬἘΙΠ]Οβορηῖθ ἰδὲ ἱπὶ δπθκθη Κΐππθ πιδρ- 
Ἰομβὲ νγοῖε σϑζορθῃ, 80 888 δι ἀἷθ οχακίθῃ ὙΥ ἰββθηβομαξθη, πϑπιθηύ- 
᾿ἰοἢ ἀϊἶθ Μαιμβοιμδεῖκ, Ὀογοκβίομαρυ πυτάθῃ. Ὠΐθ Μοαϊζίη, αἷθ οἱρϑηῦς- 
᾿Ὸ ἢ διο ἴῃ ἄθη ΒδΒιηθη σομότι, μα θ9 ἴοι ταΐρ ΕὔοΚβίοδέ δυῇ Μ. Ἐπ 
ΜΑΝΝ᾿Β ΕὙΒΡΤΠΘΗ ΒΔ ΤΉ]; ΠῸΣ ᾿μβουγοὶς δ ἤρΘμΟΙΠΠΠΘΏ, 818 βὶθ αἰγθκὺ πιὶῦ 

ἀογ αἰέθηῃ ῬΒγβίοϊορῖθ ἰπὶ Βαπάθ βίθμς, Ὁ 16 Απογάπυηρ ἀθ8 ἀὐβμζθη πιυβϑῦθ 
αἴθ οἰῆζθὶ πθπ Ῥδγβδη] ο Κοιίθη πηδρ] ομϑὺ ρϑίσοπηῦ Βα]έθηθ. Οθρθη θοῦ 
ἄδγ Ῥγδρτηδ  ομθη Ζαβαιηπιθηξαβϑαηρ ἀοΓ ΘΟΒΌΪΘη, τΐθ 86 ἔὰγ ἀΐθ οἰρϑηῦ- 
᾿ομθ Οἰθβοιο βοιγοϊθαπρ πδεὶρ Θυβομοίη, δὶ 68. οἷ ρϑυγῖίββθθ ΓηΐθΓΘΒΒΘ, 
ΠῸΠ 800 ἢ᾽; Θἰπη8] αἴθ Γπαϊνί θη 818 5016})6 Ζζὰ Ὀθουδομίθη, ἀϊθ ψθηϊρθῃ 

Οτόββθη ἀπᾶ ἀΐθ ἀπσϑ ρθη ΚΊ]οΐμθη, ἄθγθῃ ϑιμβῖρθ Ατροῖν ἔνθ Ποἢ πὰ 
ἴῃ ἀν ΜαββθηνγΚαηρ Ζὰ Ταρθ ὑτϊξέ, ϑ]οῖθ ἀἷθ ἀ ὈΘρτθ δ οἢ ταβοιθ Εἰπύ- 
ἰαϊξαηρ ἄθσ ῬΆΠΟΒΟΡἾΘ ἱπὶ βϑθομββίθῃ πὰ σγὸσ 4116πὶ ἱπὶ ζὰηξίθη 8 8γ- 
δαπάοτε χοὶρί. ἘΠ’ βἰπα ἰπ ἀΐθβοπὶ Βαπᾶθ ἄδθοσ υἱουμβαηάοτὺ Νθη νϑῖ- 
οἰηΐσέ, σοῦ ἄθῃθη ἔτγϑ οἢ ἀϊθ τηϑίβίθπ ἐγ ἀπ8 πὰρ Νιηθη Ὀ]οθθη. ΑΘΓ 
816 4110 Βαθθῃ ἄοοῖ ἰἤτθη Απίθὶ! δὴ ἄθ ΒΙΆμθη απὰ οι] μη ἀ68 

δτὶθο ίβομθη (Οὐθἰβιθϑέγ Β]ἰηρβ. 
Ἧγο ἀϊΐο αἰΐίθῃ βομαϊθπ ἰπ ἀπαπίθυθγοομθηοσ Οὐπεπυϊςᾷι 18 ἴῃ8 

Υἱοτὶ Φβθγμαπάοτε σοάδιοτέ δ Όθη, ἰδ δο ἀἶθβθ Ὡδομβοκγαίίβομθ Ὁ 18- 
ἀοοθο Ὀογο Κϑιομεϊρε πογάθη, τγὰθ ἢ] Κοτηπηθη βοὶπ πὶγὰ τῖθ ἀθὺ Ἀπ Βδηρ", 

ἄογ ἀΐθ δ]ίθῃ ΚΚοβπιοίορθη, Αβίγοϊορμθπ ἀπὰ ϑορβίβίθῃη ζυξὰᾷρε, Ὑ͵ασγαπι 
τοῦ ἀθηὴ ὉΠΘΗα]ΠΟἤθη Ὑαδίθ ἀοῦ ΟΥΡΒΪΚΟΥ ἀπὰ ῬΥΙΒΑΡΌΓΘΟΓ ΠῸΓ ἀδ8 

ΑἸ θοζθυρίθ σορθῦθὴ πογάθη ἰβί, θϑάδτέ Κοίπον Μοιίνίθγαπρ. 



ΥΙ 

Μοίῃ νὸσ συδηζὶρ Φαθγθη ρϑίβββίοσ ΡΊδη 1) οἷπογ Κυϊβοθθη ((6- 
Βϑιγίδυβραθο ἀθὺ Ὑ Ογβο ΚΟ κοῦ Πδὺ βίοι πἰομῦ νυν] σμθα Ιαβθθη, Μοίηθ 
ἀδιλδ]ρθ  ογαιιββϑίζαηρ πὰ Ἠοπυηρ, 4858 αἀἷθ ἔπη ἀδηηθηίδ] θη ὙΥ̓ ΘΓ Κα ἀθ5 
ΡΙαΐδτοι, (α]θη, ΟἸθπιθηβ, Ὀορθηθβ, Ἐλβθ  8᾽ Ῥγαθραγδίίο, Θίοσϑυβ ἃ. ἃ. 

θα] ἱπ χζυνονϑϑισθη Αὐδραθθη Ὀθησίζ σψοράθῃ ΚὌηπίθη, μαὺ 50 ἢ 

πὰ ἱπὶ ΚΙοἰπβίθῃ Τὐπηΐδηρο οὐ], οπ 4116η ἀΐθθοπ ἰᾶπρβέ γϑῦβρτο- 
σμθπθη πᾶ νογθογοινθίθη ἘΜ οπθῃ Ἰοὺ πὺν αἴθ ἀθ8 βίοθᾶυβ ζὰ ζινοὶ 
Ῥυϊοη γο]Ἱοπάθι νοῦ, ὑπαὶ δ ἢ 816 ἀγομὺ οἷὰ Τοῦβο Ζζὰ Ὀ]οίθθη. Ὦ116 

Ὁπιιδρ] μοὶ, τῖῦ ἄθῃ ὈΙΒθυρθ Ααβραθθηῃ ἀν ΗδῈΡ βου βίθ]θσ θἰμθὴ 
φανου ϑβίρθη Τοχύ ἀθὺ αἰίθῃ ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΆ θα Βθγζαβίθ θη, μα θθ ἸΟΒ βαίΐβϑηι 
οὶ ἀοῦ Αὐδατροϊξαηρ ἀον ῥοφίαε ρΡλίϊοδορ ἢ (Βογ]η, ὙΥ οἰἀτηαπη 1902) 

ΟΡ υπᾶ αἷθ Ῥαββιοπββίγαββθ, ἀυγο ἀΐθ ἴθ ταῖο ἢ θθὶ Ζιεβδιημηθηβίοὶ- 
Ιὰπρ αἰθβθβ ΒιΘἢβ ΒΟΒ]ΘΡΡΘα πιυβϑίθ, τηδομίθ ἴοι πίοι ΠΟΟῺ Θἰ ππ.8] χίθμθῃ. 
Βοίδηρθ πἰομὲ ἀἴ6 Ηδθγαιβροῦθυ, πϑίοθθ αἰ Ἠδπᾶ δυΐ ἀΐθ θυ δπίθῃ 
ΒΒ ἤβύϑ θυ σοὶοσὶ Βαθθω, ἴῃτο ῬΗΙΟμς ἀν Ὑ ἸΒβθηβομδῖν ρορθηῦθοσ ογ- 
1110 Βα θη, ἀἷθ πεῖ Τηροάμ]ἃ παγίθί, ΒΟ δ ρΘ ἔθυμθσ ΠΟΘ ἱτηπηο Γ Αὐΐοτθῃ 

μὴ ῬΙαίαγο οι, μοὶ ρηθίθσ ΒΘΑΥ οἰ ἐοΥ μᾶστθη, Καηπ δαΐ ἀΐθθοπὶ Οἰθοῖθῦ 8 ἢ 
δἷῃ ΓΚ ΟΝ. ρϑάθι!ομθ8 Αὐθϑίξοπ πιοδὺ σϑάδομς πϑγάθῃ 2). 

Ὑθμη ἸΘἢ 68 ἰχούχζάθῃιν σουαρὸ Βδ06, οἷ οὐκ ἰῃ ΑἸρΥ δ σὰ πϑμπθη, 

448 σομ γόγημογθὶπ δὰΐ ἄθὴ ΑΠβρυθοι γο]] οι πηθηβίθυ αθηδαρκοὶῦ δὰ8 
ἰππθθη ἀπᾶ δπδβοίθη αὐ πάθῃ νου μέθη τη188, 80 ἰθἰὑθύθ ποι ἰϑαϊρ] οἢ 
ἄον  μΒο ἢ, ἄθη ἀτηροηάθη Βοαἀϊγέηϊβ πϑιηθηί] 9} ἀθν ᾿ἄηρογοη ῬΆ]]ο- 
Ἰορθπ υπὰ ῬΒΙΟΒΟΡΘα Δρχυο] ἔθη, αἷθ δος οἰ πϑγβοὶΐβ πὶ ἀθγ ψ]]]Κᾶγ- 
Ἡοῆθπ πὰ ΚηδΡρΡροα Αὐβηδἢ! ἀθν Ρ] ομθη Οὐμπρϑπάϊθη ποῦ θορηὔρθῃη 
ὙΠ ὑπαὶ 510} Δηάθγοσβοῖίβ αἰ ἀἷο ΒΒ ΟΙΒοΚ νὸὰ Μοπορταρβίθη 

ΔΗΒοΒαίἕθη Κόπηθῃ, αἀἷθ σὰπὶ σιμάϊαπι ἀθν Οτὶρί πα] ἑοχίθ πούνθησιρ βἰπά. 
Ῥοθηη ΜΌ]]ΔΟῊ58 βΘαπιγα]ηρ 501106, ΑΡ Θβθηθα σοὶ ἰἤσγθη τ Ββθηβο δ ΠΟ μθη 
απ ῥγακιίβομθη Μᾶηροὶη, βοβοη ἀαγαμπι πἰομὺ Ὀοηαὐσε τογάθῃ, τγθ}] πηδ ἢ 

βίοι; βοῃβύ ζιὰπὶ ΜΙ ΘΟ] ρθη Θἰ ΠΟΥ ΒΟ ἢ] 1655 }|1|0 ζατι Ρ]αρίαὺ Βογα ϑίΚθη- 
ἄθπ ΑΡβοβγοῖθογοὶ τβομθη πῦγαθ. 

Τὰ ἄον Τὐπιΐδηρ οἶπθϑ Βαμα Πομθὴ Βαηᾶθβ πίομὺ ρογβο για πϑγάθῃ 

5011{6, τηϑβίθ ἀν Ὥτσυοκ, ἄγ συ Τὶ] ἄθῃ βίθμϑῃ βϑὈ] θη ϑϑαίζ ἀθγ 

Ῥοδίας Ρἠϊἱοδορἠϊ νϑυσθηάθῃ Κομηΐθ, πηδρ!ομβῦ Ζβδιηπηθηρογοκῦ ἀπά 

ααξ Προβέξογραηρ ον Τιϑϑαπρ ἀπ Απογάπυπρ' γουζίοΐθῦ πογάθῃ. ΝῸΓ 
ἴῃ οἰῃζθίπθη σἱομεσοη ΕΔ]]Θα Βα θ6 ἴοι γουϊδυῖρ Κυτς ἀδ8 Νοιϊρο θ6- 
τοκί, ΙΟζἂ ΒΟΙῸ ἱπ πίοι ΔΠ]συ προ ΖοιΡ σϑηϑιθῖ Βθομοπβομαῖε. ἴῃ 
οἰπθπι ΘῈΡΡΙθμιθης μοῦ ἈΡΊθρθη σὰ Κὄπποη, 488 δο 580 Β-, ΤΥ οτῦ- υπά 

1) 5. γοττθᾶθ χὰ ϑρ]. ῬΉγ 8.1 5. ΤΧ. 
2) ΑΒΗ Ποἢ Ἰϊοσ 68. ἃθποὴ βοηϑῦ; 5, οι 5. Χ. 



ΙΗ 

Βι6]Θηγορίβέοσ υίηρθη ὑπᾶὰ ἀδπιε αἴθ τ ββθηβοβδί οῆθ Βυδυομθαγκοὶς 
ἀἴοβεβ Ηδηάθυομθβ ογμβὅμθηῃ υνϊγά. 

γγα8 ἀθῃ Ῥίδιοκὺ Ὀϑι τε, πα θ6. ἰομ δὴ πιθίπθπι Ρυϊηζὶρ ἔθβίρομα! θη, 
ἀϊο συ! Ποσο Οὐ ον! ἰθέθσαμρ ἄθγ οἰπζθίμθη βου  ιβίθ!]οῦ σοίσοα τ ϊθάθγζα- 
ΒΘΌΘη, ἀδ βοπβϑὺ οἷπθ νυ Ἰβθθηβοβα  Π| 06 Ὑογνοσίαπρ ἀογ ΕὙΑριπθηίθ Ζὰ 
ἰδ κιοϊορίβομθη Ζυθοκθη ππηγδρ! ἢ τνᾶτο ἡ. Αὐοὴ ἐὰν αἰ βομοίδαπρ, 
ἀο8 Ἐδδμέθη πὰ Ὁὐπθοβίθη ἰδὲ 68. ἀπιηρβηρΊ ἢ πδαάρ, ἀἷθ ἀποοιτίρίοχίθ 
ὑὐουπ!θἔοσαηρ πιὸ 816 Ὑ α]ρατίβπιθη, Ηγροτγιοπίβιηθῃ πα Ῥβουάοἀοσίβμιθῃ 
Γοβίζ μα] θη. Ὁ οάθηΚΊ ΟΝ ἀαρθρθη Θυβο θη 68 ἴῃ ἄρῃ δ]ύθη βεάοθη, 
αἴθ οοὐτεκίθ Οὐ ορταρμΐο μεῖξαι, οἰχτίρειν, Χίλων υ. ἀρ]., αἷθ ἴῃ ἀδν 
τπι βοῦθη Ζεοὶξ στυηαβδς! ἢ σοδηάοτί παγάθ, μουζιβίθ θη. 

ΑΟοἢ γορ ἄδηι Ῥυϊηζίρ, ἀϊθ Ογάπυπρ ὑπηΐδηρτθίομου ΕὙΑρτηθηΐθ, ᾿Ὸ 
αἴθ Οὐ ουιθἔθσηρ οάον ἀθγ [μα] Κοίηθ βίομιοσθ Ὀἰβροβίάοη δὴ ἀἷἰθ Ηδπᾶ 
ξΆ0, ἴῃ ἀδγ δ ρβδαθθιίβομθη Βοβθηΐοϊὶρα ἀθὺ Αὐΐοσθῃ σὰ βρϑῦθη, οἰδυίθ 
Ἰο ἢ πίομε ΔΌρθηθη σὰ 80116η, Ὑδβ ἈΠῸ 68, ἴῃ ἄθηὶ ρθουν ρθη Ἡδυΐθη ἀθὺ 
ἈΡΒοσίβιῃσδσῃ Ἠ γα ΚΙ θ οὐθγ Πϑιπο Κυϊΐβ ἰοῦ πὰ ἀα οἰπθὴ πγ ΚΠ ἤθη 
οὗδν νϑγπιθ ΠἸομθη Ζαβδιηηθπμδηρ σὰ βηάθη, πὸ πᾶ ἀοο ἀδὺ νοὶξ 
ἀθογισίθροπάθη ΜΘΏΣΖΔΩΙ σοροπῦθοι τί]οβ Ὁ] οἰ θὲ ἢ 16 ἀμπιββου!ομθ Οτά- 
Πα πΆΘἢ ἄθη ΑὈΐοτθη τυϑεγὶ πθηϊρβίθηβ ἀδ8 Βθομὶ ἀογ ὕὐουἰθἔοσαηρ, 
αἴθ Γὰγ αἴθ Βουγίθ!ηρ ἀον Ἐ͵αρτηθηίθ πὰ ἰἤγοῦ ΕΌσΩ Ὑγθβθη 0} ἴπ8 
Οονίομυ 811, Αὐβδβογάθπι πὶγὰ τηδη Ὀοὶ ἀθὺ αθοΒη μοἱδ ἀηβοσου ΑὩἰΒο- 
ἰορίθῃ, ἱπὶ Οτρίπμαὶ πϑῆθ ζαβαιητηθηβίθμθπάθ β θ]θὴ Ἀἰἐθυ πα πο Ζὰ 

Ὀπΐησθη, ἄθπὶ ἀτβργαρ ομθη Ζαβαιητηθημαηρ ἱπ υἱθὶθη ΕΔΠ]Θη πᾶδον 
Β]είθθη 818 ἀυγο οἷἰμθ Ζογίθιππρ ποῦ ΜΠ ΚατΠοΝ ρον ΒΒΙΟΥ οἰρθηοῦ 

Ῥιβρορίοη. ϑ ῖθβὲ ἔᾶν ἀΐθ Ὑοσυκυῖκ Καπη ἀΐοβ Ῥυϊηχὶρ πίον {{π|- 
εἰ πάθη σἱοδεϊρ πογάθη, ἀα ἀἶθ Εἰχοογρίθ, δ ΘΩῺ 8:6 88 ΨΘΓΒΟΙΪθ- 
ἄθηθῃ ϑ 6} 19 πη βἰαπιηθη, ἀοοῦ ϑαῆρς ἄυτοι 8 Βαπὰ ἀθ5 β'υἱομυνογίθβ 
ΖαΒΘΠ θη ἢδησθη, ΠΒΟἢ ἀθπ 4116 Απέμοϊορίθη, αἴθ Ὀταιθι]θη ΐῖθ ἀΐθ 
βρἄϊοσθῃη Εἰχοοσρίογθη, ἀΐθ θἰπζθίηθη βϑ' βι]θὴ ἀπίργ αἰ ΚΚαρίθθὶ σὰ γοῦ- 

(66 η ῥῆσρθη 3). 
Ὁ ΐο μεγβοίσαμρς ἀθγ ΕἸαριηθηΐο, ἀϊθ ἴθ ϑέαὺν οἰπθθ ΟΟμημηθηύασβ Ὡ8ΟῊ 

ἀεπι Μαβίοσ πιοίπου βοῃἀογαυβραθθη (Ραγηιοπὶαθε, Βου]η, Ε. Βοίπιον, 1897 

1) Νὰ ἴῃ ἄρῃ ΗἸρροκτγαιοββεάοκοη ο. 12 Ο 8. 85. ῃᾶθ6 ἴθθ σὰν Ῥτγοῦθ 

εἴηθ Ὀ᾿δΙοκΚιγθοθπβίου ἀυγοι στ. 
3) 80. θὲ πιῶ ἴῃ ΝαύΟΥΡΒ νυ θηβί οι ου βδιημη περ ἀν Ποιποκυίθα 

ἔτ, 184 [πὶ 280 5. 450, 16 }.] νοήμασι ποῖ; Μοίποῖκοβ Οοπίθοίαν ἱπὶ Τοχί, τγὸ αἷθ 
Ηάβ, χρήμασι Ὀΐοῖοι. βοίοιο. γοππαίπηροη ῥἤορὺ τὰν Πουϊχαΐαρο πιΐς Μίδ8- 

τδῦθῃ χὰ Ὀοίγαομέοη, ἀπᾶ ἄογ Ζαβαιηθημδηρ ον Εχοογρίο (νόσμον ρομὲ ἔτ. 219 

- 208 Ναῖ.) τοῖρε ἰπ ἀογ Τηδέ, ἀκβ8 χρήμασι β8η2 τἱομεῖρ; ἰδέ, Μδη Βαϊ ἀἰο [ἀθ8]}- 
ὧς Ὀομοκιῖ ἀθουβοιδίζι, Εν ἀΐο Ἐπιθπάδοη ἀθ8 ἔν. 119 ἰδέ 88. Ὑ0υ- 
Κοιηθη ἀθ8 ΞΟ υνουίθβ χόσμος ἔτ. 180. ν] 6] ]6ἱομε πος οἴπθ Βοίδηρ, 



ΜΠ 

υπὰ Ἡογακίοιίου, Βουϊϊη, ΥΥ οἰάπι., 1901) ξυροξᾶρσί, μαθθ, θθαϑιομέϊσ σαβοὴ 
'π 458 ογδιδηάηῖϊβ ἀον Τοχύίθ, βονγοὶῦ 686 δἰ τηἱγ Θυβο ] οββθη Βαΐ, οἰηζσα- 

Γγθη. ΐθβοβ γογβίδηηἷβ Ὀἱθύθυ πίομῦ πὰ θοὶ ἄθη Το θυρ ΒΠ]ΠΟβορ ἤθη, 
ΒΟ ἄθγη ΘΌΘ ἢ Ὀοὶ ἀθγ (6118 οἱροηνατη θη, ἐ6118 οἰσθην ρθη δἰίθη Ῥσοβα 
Θγ ΒΘ] ομ6 ΘΟ ϊοσὶρ Κοίίθη. Ὀθηπ ἈΡσθβθμθῃ σὸὰ ἄθγ Ὀθαβιομεἰσίθῃ ον 
ἘΠ ΘΑ βιοεἰρίθῃ [Ππ ΕἸ] μοὶ ἀοὺ Ξρσθοῆθ, ἴῃ δ᾽ 80} ἀϊθ δὺβ ἀθὺ Τίιϑἕθ 
Ζ2ΖΌΠΙ ΘΙΒίΘὨ 816 δυΐειοϊσοπᾶθη αθάβη θη τὰν πη μβδπὶ ἀυτοτίη θη, βύέθῃς 
ἀΐθβο δυοβαίβοῃθ Ηιθάθ νγοῖῦ δ νὸοῃ ἀδὲ ρϑυϊοάϊβο σογιπαάθίθῃ πα βϑπιᾶ- 
β[ ΟἹ] ορίβο ΔΟΡ ΒΟ] ββθπθη Ε]θρδηΖ ἀθν ΑΟΚΟΥ ἀ68 υἱοσίθη Φαῃσβυηάογίβ. 
Μδποῖο Ὑδιίου ΒΔ Όθη βρᾶϊου ἰἤσθη (θ᾽ πη ρϑ ογθίο ἢ νογθηρί. Ὑθ τῖγ 
5. Β. Οὕνοσ ἄθῃ βίπηῃ ἀθ8 δἱυἀθαίβορθη  οτίθβ , δ νου κοπηθῃ, 80 σϑῖ- 

βίαπάθῃ Αὐ᾽βύοίθιθβ ἀπὰ Εμπάθπμοβ αἷθ ἵβηθη γουκῦγζυ ἱπὶ Οφαδομέηϊβ 
Βαξίοηἀθ β'ηΐθῃς ἀθβ Ηδγδκ]ῦ ἔν. 86 ϑυμῶι μάχεσϑαι χαλετεόν᾽ ὅτι. 
γὰρ ἂν ϑέληι, ψυχῆς ὠνεῖται νοὶ Ζοτπθ, οὔπθ χὰ Ὀθδομύθη, 888 
ἄυχτομ ὅτε ἂν ϑέλην (δυομ ἀἶθθ διομαῖίβοιῃ ρϑβαρ) ἀϑὺ σψαιέοσθ Βδρυίτε 
γοὴ ϑυμός, ἀοτ ἀδ8 ἐεεϑυμεῖν ταῖδ ἀπιξαβϑί, ἱπαϊχίογε ἰδῦ, ΠῚ Θ'ορΡ ἶϑέ 
Απάρμου σνογϑίαπα ἰπ βϑίμοῦ ῬΆΓΆΡΏΓαβθ ἀογ Θϑηΐθηζ ἔγ, ὅ8 5, ὅ59, 8 
ἄδβ οτί ϑυμός ποοὶ τἱομέϊρ. 

Βοΐ ἄθπι τ μβϑι ρθη Οἰθβομᾶξῃ ἀθῦ Βθζθηβίοη ὑπαὶ Ἐπηθηδδοη ἀοὺ 
Τοχίθ, ἀΐθ ϑιοιῃ!; Ὀοβίσούθ, πηδρ] ομδὺ βσθθγθθ, θοῦ ἀοοῖ Ὑογβίβηα] 1 οῃ 68 

δὰ ρθῦθῃ, υπᾶ ἀΐθ θθαιθιηθῃ ΗΠ] βιηϊείθὶ ἀ68 ᾿“ργὸς λόγος, Κτοὺξ υπὰ 
βίουῃ, πὰ Ζὰ Νοῦ Ζὰ ρϑρσϑαομθηῃ, μ806 ΘΒ. σομ νίϑῖθη ΕὙὐθιη θη πογύ- 

γ0}16 Εὐτγάθιπηρ οσδεσθη. 8.0 νογάδηϊο ἴοι ἃ. ἃ. Βοϊίγτᾶρθ σὰ ἄθῃ βοῖ ννῖθ- 
τίρομ Οο. 82, 88 Ὁ. ν. ΜΟνΤΖ, σὰ Οὐ. 80, 81 Η. ΚΞΟΗΟΕΝΕ, Ζὰ 6. 81 

ΒΊ16 Η. ΘΟἜΔΕΨΕΝ, Ζὰ ο. δί Β 6 Κὶ. ΚΑΙΒΕΙΕΙΒΟΗ, χὰ ἀθῃ πιρίβίθῃ 

Βϑῃηθοδδτά κοί (Ναῦ. ααδοβί.) ἃ. ΘΟΕΈΟΚΕ. 16 θοὶ ἀθὺ ἘΝ16 ἀθβ Ῥριϊ- 
ἀγυοκοβ βου ϊθτῖσθ ἀπ δυρθηγηδιάθυίβομθ Αὐϑοὶς ἄθγ ΟΥτοκίαγ Πδὶ 
Ἐς, ΈΠΜΑΝΝ ροίχθυ ἰομβύ πηϊῦ τΐγ μού! τ, 

ΒΕΒΙΙ͂Ν, 1. ἘΘΌτυΣ 1908. 
Η. Ὀιεια. 



5. 85 τὰ σὴ δὶ ἐν 9 τ γα 
μ᾿ - 
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ΟΣ ὦ Φὡ ὑϑ εῷἢ ἢ Ὁ ἐ τῷ τῷ »» "μὰ μὰ μ μ᾿ »" 

πη π᾿ 

ΤΏΔΙοΒ.. . ... 
ἈΑμπαχίμηδητοθ. 

ἈΠΑΧΙΘΠΘΒ... . 

Ῥγεαροταβ... 
Κουκορ ... 
Ῥρᾷου.. 

. Βτοϊποβ 

, Ηΐρραβοβ... 
. ΚΑΙ ΡθοΝ α.. Θοιποκοᾶοο 
Ῥϑυτηΐβκοβ. 

. ΣΧοπορῆδηοθ.. .. 

. Ηογακίοῖζο. 

. Ηῖρροπ. - 

. ῬὨδΙθαβ ἀπά Βίρροάππνοι 
. ῬοΙγΕΙοἰζοβ ς 
Οἰπορίαοβ.. 

. Ερροκτγδίθ ν. Ομπίοε. 

. Τποοάοτοβ. 5 
. ῬΗΠοΙδοβ.. 

Επγγΐοβ 
. Αὐοδίρροβ. ᾿ωγβὶβ. Ορβὶ- 
ΠΟ. . .. τ κ᾿ 

 ΑΤΟΝγΥΐαΒ., 

5. 81 δρ. 86. Τἰ πδῖοβ. 
14 81. Ηἰκοίαβ.. . 

21 38, ἘΚρἢδηῖοβ. 
26 89. ΧΟΠΟΡὮΙΟΒ. ς 

82 40. ΘΊΟΚΙΘΒ. Ἑοϊιοκγαῦθα, 
88 Ῥοϊγτηηββίοβ. Ῥμδηΐοῃ. 
38 Αήοθῃ. .. 
84 41. ῬΙΌΓΟΒ, Ασαγίϊαδ. Κιοί. 
81 ἶδ8 .. 

38 42. ῬδΙΏῸΠ πᾶ Ριὐπθΐδο., 
88 48. Βίιηοβ. Μγοηίᾶοβθ. Επ- 
88 ῬὮΓΒΒΟΥ.. : 
89 44, γκοπ.. 
108 48. τ οναϑαεοε βομαϊο 
101 Δ. Καΐαδίορ Ὧ68 ΙΔ }}}}- 
108 6.05. . . : 
108 Β. Απομγτηθ Ῥγίβαξο. 
108 ΤΘΘΓΡ δ: ᾿ς 

180 σ. ἡ ἰκούσμανς, ᾿Σύμ.- 
140 βολα. .,. 
155 Ὁ. ᾿Αριστοξένου Πυϑα. 
228 γορικαὶ ἀποφάσεις 

229 Ἐκ Ῥυεαρογίβίοη ἀθὺ 
229 Κοιιδαϊθ. : τ 
229 40, ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ.. 
232 ΑἹ. Ατομοίδοβ.. 
286 48, Μοίτοάογοβ ν. ἴα 
281 ΒαΚῸΒ . . .- 
289 49. ΚΙοϊ θη. 8 
241 δ0. Ἰάαἰο8 

242 δ1. Ὀίοφαιοο Υ. νΑροϊοαὶα 
248 52. Κυδίγ!οβ : 
259 δὅ8. Αποβίθηθα.. 

ὕ4. Τ᾿ϑυκίρροβ. 
260 δῦ. ΘοΠΙΟΚΙΓΟΒ 
261 ὅ6. ΝίρΒδδϑ 

Κ. 215 
210 

21 
216 

210 

2ΤΊ 

211 

211 

218 



ΟΡ. 51. Μοιοάογοβ ν. ΟἸῖο8. 

58. ΠὨὶορθμθδ ν. ὅντα. 

ὅ9. ΑΠΆΧΑΙΌΠΟΒ. . . . - 

θ0. Ηοϊκαϊμῖοβ ν. Αθᾶθια. 
θ1. ΑΡοΙοἀΟΥῸΒ 
62. Ναί ρΡῃδηθ8.. 
68. ΘιοΌπη08 ΝΕ: 
θ4. Βίοῃ ν. Αὐάρια.. 
θ5. ΒοΙοΒβ.. 

ἈΑνβανο. 

1. Κοβιποϊορίβομι Ὀϊοδίαηρ. 

606. ΟἸΡἔΘαΒ.. 
601. Μυκεαῖοβ. . 
θ8. Ερὶτπηθπϊᾶθ8.. 

1. Αϑίγοϊορσίβοιο Ὀϊοδίπηρ,. 

09, ῬῇοΟΚοΒ.. 

τὺ. ΚΙοοβίταΐοβ. 

ΠῚ. Κοβηιοϊορίβοιθ Ῥυοβᾶ. 

. Ῥμογοκυθδ ν. Κὅυτοθ. 5. 
, ἘΠοΑρΌΠΟΒ.. 
. ἈἈΚΌΒΙΪΔΟΒ 

ΤΥ. ΑΙύθνο βορ ῖβακ. 
. ῬΥΟΐΆΡΟΥΔΒ.. 
. Σοπίδαθβ 

. Ῥγοάίκοβ. 
. ΤὨΓΑΒΥΤΉΔΟΙΟΒ.. 
. ΕΙρρίδβ.. ... 
. ΑπρΒοη ἀθι Θορθίοε. 
. Καθ... . 

. ἈΠΒΟΒΥΙΏΙΒ δι Ποδ ς 

. Ἀποηγτηὶ Πα οχοῖβ. 

. Ζυβᾶίθου. ΒουοΒριιηοΠ 

. ΝΑΙ μβν ΟΥΖΟΙ ΟΠ ἢΪ8 



ΕΒΑΘΜΈΝΤΕ 
ΕΒ 

ΥΟΒΒΟΚΒΑΤΙΚΕᾺΒ 

ῖοῖβ, Ἐτακῖα. ἃ.  οσβοῖσ. 





1, ΤΗΑΙΕΒ 

Α. ΠΕΒΕῈΕΝ ΝῺ ΤΠΕΗΒΕ. 

1. ἸΑΈΒΥΙΌΒ ΠΙΟΘΕΝῈΒ Ι 22---44, 

Ἦν τοίνυν ὁ Θαλῆς, ὡς μὲν Ἡρόδοτος [1 170] καὶ “οῦρις 22 
τ, δ2, ΕῊ( Π 482] χαὶ 4Δημόχριτός φασι, πατρὸς μὲν Ἔξα- 
μύου, μητρὸς δὲ Κλεοβουλίνης, ἐκ τῶν Θηλιδῶν, οἵ εἰσι Φοίνικες, 
εὐγενέστατοι τῶν ἀπὸ Κάδμου καὶ ᾿Αγήνορος (κε « κα χαϑὰ χαὶ 
Πλάτων [Ρτοίαρ. 8484] φησί᾽ χαὶ πρῶτος σοφὸς ὠνομάσϑη ἄρ- 
χοντος .ϑήνησι Δαμασίου [682], χαϑ᾽ ὃν χαὶ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ 
ἐχλήϑησαν, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῆι τῶν “ἀρχόντων 
ἀναγραφῆε [ἔτ. 1, ἘῊ6 Π 862]. ἐπολιτογραφήϑη δὲ ἐν ἸΠιλήτωι, 
ὅτε ἦλϑε σὺν Νείλεωι ἐχπεσόντι Φοινίχης᾽ ὡς δ᾽ οἱ πλείους φασίν, 
ἰϑαγενὴς ῆιλήσιος ἦν χαὶ γένους λαμπροῦ. μετὰ δὲ τὰ πολι- 238 
τικὰ τῆς φυσιχῆς ἐγένετο ϑεωρίας. καὶ κατά τινὰς μὲν σύγγραμμα 

χατέλιπεεν οὐδέν᾽ ἡ γὰρ εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη Ναυτιχὴ ἀστρολογία 
Φώχου λέγεται εἶναι τοῦ Σαμίου. Καλλίμαχος δ᾽ αὐτὸν οἶδεν εὕ- 
ρετὴν τῆς ἄρχτου τῆς μιχρᾶς λέγων ἐν τοῖς ᾿Ιάμβοις [ἴτ. 94, Π| 269 

15 Βομποὶα,] οὕτως" 
χαὶ τῆς ἀμάξης ἐλέγετο σταϑμήσασϑαι 
τοὺς ἀστερίσχους, ἦι πλέουσι Φοίνιχες. 

χατά τινας δὲ μόνα δύο συνέγραψε Περὶ τροπῆς καὶ ᾿ἸΙσημερίας, 
τὰ ἄλλ᾽ ἀχατάληπτα εἶναι δοχιμάσας. δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶ- 

Ὃ τὸς ἀστρολογῆσαι χαὶ ἡλιακὰς ἐκλείψεις χαὶ τροττὰς προειττεεῖν, 
ὥς φησιν Εὔδημος [ἴτ. 94 βροηρ.) ἐν τῆι περὶ τῶν ᾿Αστρολογου- 
μένων ἱστορίαι" ὅϑεν αὐτὸν καὶ Ἐενοφάνης [ἴτ. 19] καὶ Ἡρόδοτος 
[1714] ϑαυμάζει. μαρτυρεῖ δ᾽ αὐτῶι καὶ Ἡράκλειτος [ἴτ. 88] καὶ 
Ζ4Ζημόκρειτος. 

25 ἔνιοι δὲ καὶ αὐτὸν πρῶτον εἰπεῖν φασιν ἀϑαγάτους τὰς ψυ- 234 

χάς᾽ ὧν ἐστι Χοιρίλος ὅ ποιητής ἰρ. 182 ΝΑ οΚο]. πρῶτος δὲ καὶ 
τὴν ἀπὸ τροπῆς ἐπὶ τροπτὴν πάροδον εὗρεν, χαὶ πρῶτος τὸ τοῦ 
ἡλίου μέγεθος {τοῦ ἡλιαχοῦ χύχλου ὥσπερ καὶ τὸ τῆς σελήνης μέ- 
γεϑος) τοῦ σεληναίου ἑπταχοσιοστὸν χαὶ εἰχοστὸν μέρος ἀπεφήνατο 

8) χατά τινας. πρῶτος δὲ καὶ τὴν ὑστάτην ἡμέραν τοῦ μηνὸς τρια- 
χάδα εἶπεν. πρῶτος δὲ χαὶ περὶ φύσεως διελέχϑη, ὥς τινες. 

1Ὲ 

ο- 

1 ς- 



ἃ 1. ΤΗΑΙΕΒ 

᾿Τριστοτέλης [ἀθ δηΐηα Α 2. 405" 19] δὲ χαὶ ᾿ττίας [ἴτ- 10 
ΕῊΘ Π 62] φασὶν αὐτὸν χαὶ τοῖς ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχῆς, 
τεχμαιρόμενον ἐχ τῆς λίϑου τῆς μαγνήτιδος χαὶ τοῦ ἠλέχτρου. 
παρὰ τὲ Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαϑόντα φησὶ Παμφέλη [ἴτ. 1, 

ὅ ΕῊΟΘ 1Π 520] πρῶτον καταγράψαι χύχλου τὸ τρίγωνον ὀρϑογώνεον 
χαὶ ϑῦσαι βοῦν. οἱ δὲ Πυϑαγόραν φασίν, ὧν ἐστιν ᾿4“πολλό- 20 
δωρος ὅ λογιστιχός [οἷ. Ῥίορ. ΝΠ 12]. (οὗτος πιροήγαγεν ἐτεὶ 
πλεῖστον, ἅ φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς ᾿Ιάμβοις [ἴτ. 884. Π 244 
ΒοΒμοία.) Εὔφορβον εὑρεῖν τὸν Φρύγα οἷον σχαληνὰ [χαὶ] τρίγωνα 

10 χαὶ ὅσα γραμμικῆς ἔχεται ϑεωρίας.) δοχεῖ δὲ καὶ ἐν τοῖς πολιτε- 

χοῖς ἄριστα βεβουλεῦσθαι. Κροίσου γοῦν πέμψαντος πρὸς ιλη- 
σίους ἐπὶ συμμαχίαι ἐχώλυσεν᾽ ὅπερ Κύρου χρατήσαντος ἔσωσε 
τὴν πτόλιν. χαὶ αὐτὸς δέ φησιν, ὡς Ἡραχλείδης [Ροποιβ ἔτ. 47 ο58.] 
ἱστορεῖ, μονήρη αὐτὸν γεγονέναι χαὶ ἰἐδιαστήν. ἔνιοι δὲ καὶ 26 
γῆμαι αὐτὸν χαὶ Κύβισθϑον υἱὸν σχεῖν᾽ οἱ δὲ ἄγαμον μεῖναι, τῆς 
δὲ ἀδελφῆς τὸν υἱὸν ϑέσϑαι. ὅτε χαὶ ἐρωτηϑέντα διὰ τέ οὐ τε- 
χνοποιεῖ, διὰ φιλοτεχνίαν εἰπεῖν. χαὶ λέγουσιν ὅτι τῆς μητρὸς 

᾿ἀναγχαζούσης αὐτὸν γῆμαι ἔλεγεν “οὐδέπω χαιρός᾽, εἶτα ἐπειδὴ 
παρήβησεν ἐγχειμένης εἰτεεῖν ᾿ οὐχέτε χαιρός᾽. φησὶν δὲ χαὶ Ἱερώ- 

20 νυμὸς ὁ Ῥόδιος ἐν τῶι δευτέρων Τῶν σποράδην ὑπομνημάτων [ἔτ. 8 

ΗΠ|16γ], ὅτε βουλόμενος δεῖξαι ῥάιδιον εἶναι πλουτεῖν, φορᾶς ἐλαιῶν 
μελλούσης ἔσεσθαι, προνοήσας ἐμισϑώσατο τὰ ἐλαιουργεῖα καὶ 

πάμπλειστα συνεῖλε χρήματα. 
ΝΜ ἀρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ ὑπεστήσατο, χαὶ τὸν χόσμον ἔμ- 27 
25 Ψψυχον χαὶ δαιμόνων πλήρη. τάς τε ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ φασιν 

αὐτὸν εὑρεῖν χαὶ εἰς τριαχοσίας ἑξήκοντα πέντε ἡμέρας διελεῖν. 
οὐδεὶς δὲ αὐτοῦ καϑηγήσατο, τελὴν ὅτι εἰς Αἴγυπτον ἐλϑὼν 

τοῖς ἱερεῦσι συνδιέτριψεν. ὁ δὲ Ἱερώνυμος [{-. 21 ἨΠ167] χαὶ ἐκ- 
μετρῆσαέ φησιν αὐτὸν τὰς πυραμίδας, ἐχ τῆς σχιᾶς πταρατηρήσαντα 

80 ὅτε ἡμῖν ἐσομεγέϑης ἐστίν. συνεβίω δὲ χαὶ Θρασυβούλωι τῶι ἵΐι- 
λησίων τυράννωι, χαϑά φησι ινύης [ΕῊΘ Π 3886, 8]. τὰ δὲ περὶ 
τὸν τρίποδα φανερὰ τὸν δὑρεϑέντα ὑπὸ τῶν ἁλιέων χαὶ διαπεμ- 
φϑέντα τοῖς σοφοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου τῶν Πιλησίων. φασὶ γὰρ 28 
᾿Ιωνικούς τινας νεανέσχους βόλον ἀγοράσαι παρὰ “Πἥῆιλησίων ἁλιέων. 

8ὅ ἀνασπασϑέντος δὲ τοῦ τρίποδος ἀμφισβήτησις ἦν, ἕως οἱ Μιλήσιοι 
ἔπεμψαν εἰς 4ελφούς" καὶ ὅ ϑεὸς ἔχρησεν οὕτως" ᾿ 

ἔχγονε Πιλήτου, τρίποδος ττέρι Φοῖβον ἐρωτᾶις, 
τίς σοφίαι πάντων πρῶτος, τούτου τρίποδ᾽ αὐδῶ. 

διδοῦσιν οὖν Θαλῆι᾽ ὅ δὲ ἄλλωι καὶ ἄλλος ἄλλων ἕως Σόλωνος. ὃ 
40 δὲ ἔφη σοφίαι πρῶτον εἶναι τὸν ϑεὸν χαὶ ἀπέστειλεν εἰς Δελφούς. 

ΓΝ οι 



Α. ΙΕΒΕΝ. 1. ΡΙΟΑ.Ι 24---82. δ 

ταῦτα δὴ ὁ Καλλίμαχος ἐν τοῖς ᾿Ιάμβοις ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ 
Μαιανδρίου [(ἴτ. 8, ἘῊΟ Π| 8386] λαβὼν τοῦ Ἡιλησίουι Βαϑυκλέα 
γάρ τινα ᾿Αρχάδα φιάλην καταλιπεῖν καὶ ἐπισχῆψαι ᾿ δοῦναι τῶν 
σοφῶν ὀνηϊστω:ε [6810 ΒοΒποϊά,, γε]. ἔτ. ϑὅ, Π260]. ἐδόϑη δὴ Θαλῆε καὶ 
χατὰ περίοδον πάλιν Θαλῆν [ ὁ δὲ τῶι “ιδυμεῖ ᾿ΑἽ΄πόλλωνι ἀπέ- 29 
στειλὲν εἰτεὼν οὕτω κατὰ τὸν Καλλίμαχον [ἴτ. 98, Π 200 ϑοΒη.)" 

Θαλῆς με τῶι μεδεῦντι Νείλεω δήμου 

δίδωσι, τοῦτο δὶς λαβὼν ἀριστεῖον. 
τὸ δὲ πεζὸν οὕτως ἔχει" ᾿ Θαλῆς Ἐξαμύου Μιλήσιος ᾿Α΄πόλλωνι 

““ελφινίωι Ἑλλήνων ἀριστεῖον δὶς λαβών᾽. ὁ δὲ περιενεγκὼν τὴν 
φιάλην τοῦ Βαϑυχλέους παῖς Θυρίων ἐκαλεῖτο, καϑά φησιν Ἔλευσις 

ἐν τῶι Περὶ ᾿Αχιλλέως [ΕἘῊ ( Π 886, 8] καὶ “λέξων ὅ Μύνδιος ἐν 
ἐνάτωι νϑιχῶν. 

Εὔδοξος δ᾽ ὁ Κνίδιος καὶ Εὐάνϑης ὁ ιλήσιός [ἘῊ6 1Π 2 
15 φασι τῶν Κροίσου τινὰ φίλων λαβεῖν παρὰ τοῦ βασιλέως ποτή- 

ρίον χρυσοῦν, ὅπως δῶι τῶι σοφωτάτωι τῶν Ἑλλήνων" τὸν δὲ δοῦναι 
Θαλῆι, καὶ περιελθεῖν εἰς Χίλωνα. ὃν πυνϑάνεσϑαι τοῦ Πυϑίου 80 
τίς αὑτοῦ σοφώτερος" καὶ τὸν ἀνειπεῖν Πύσωνα, περὶ οὗ λέξομεν. 

(τοῦτον οἱ “πτερὶ τὸν Εὔδοξον ἀντὶ Κλεοβούλου τιϑέασι, Πλάτων 

0 δ᾽ ἀντὶ Περιάνδρου.) περὶ αὐτοῦ δὴ τάδε ἀνεῖπεν ὁ Πύϑιος" 
Οἰταῖόν τινά φημι ἸΠύὐσων᾽ ἐνὶ Χηνὶ γενέσϑαι 
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμηισιν. 

ὁ δὲ ἐρωτήσας ἦν ᾿Ανάχαρσις. Δαΐμαχος δ᾽ ὁ Πλατωνικὸς [τ’ θ, 
ΕῊΘ 11 442] χαὶ Κλέαρχος [{τ. 44ς, ΕῊ( ΤΙ 817] φιάλην ἀποστα- 

ὅ λῆναι ὑπὸ Κροίσου Πιτταχῶι καὶ οὕτω περιενεχϑῆναι. 

“Ανδρων δ᾽ ἐν τῶι Τρίποδι [ἴτ. 1, ἘῊΉΑ Π 8417) ᾿“ργείους ἄϑλον 
ἀρετῆς τῶι σοφωτάτωι τῶν Ἑλλήνων τρίποδα ϑεῖναι᾽ χριϑῆναι δὲ 
᾿Τριστόδημον Σπαρτιάτην, ὃν παραχωρῆσαι Χίλωνι. μέμνηται 81 
τοῦ ᾿Αριστοδήμου χαὶ ᾿4λκαῖος [ἔτ. 49 ΒεΥρΚ] οὕτως" 

80 ὥς γὰρ δή τοτ᾽ ᾿Τριστόδαμόν φασ᾽ οὐχ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρ- 
[ται λόγον 

εἰπεῖν" χρήματ᾽ ἀνήρ, “πτενιχρὸς δ᾽ οὐδεὶς “τέλετ᾽ ἐσλός.. 
ἔνιοι δέ φασιν ὑπὸ Περιάνδρου Θρασυβούλωι τῶι ιλησίων τυ- 
ράννωι πλοῖον ἔμφορτον ἀποσταλῆναι" τοῦ δὲ περὶ τὴν Κώιαν ϑά- 

80 λασσαν ναυαγήσαντος, ὕστερον εὑρεϑῆναι πρός τινων ἁλιέων τὸν 

τρίποδα. Φανόδιχος [{τ. 4, ΕῊΘ ΙΝ 478] δὲ περὶ τὴν ᾿4“ϑηναίων 
ϑάλασσαν εὑρεϑῆναι καὶ ἀνενεχϑέντα εἰς ἄστυ γενομένης ἐχκλησίας 82 

Βίαντε πεμφϑῆναι" διὰ τί δέ, ἐν τῶι περὶ Βίαντος λέξομεν. 

ἄλλοι φασὶν ἡφαιστότευχτον εἶναι αὐτὸν χαὶ δοϑῆναι πρὸς 
40 τοῦ ϑεοῦ Πέλοπι γαμοῦντι" αὖϑίς τε εἰς ἥϊΖἸενέλαον ἐλϑεῖν καὶ σὺν 

οι 

1 ς 

Ὁ [:] 
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τῆι Ἑλένην ἁρπασϑέντα ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου ῥιφῆναι εἰς τὴν Κώιαν 
ϑάλασσαν πρὸς τῆς “αχαίνης, εἰπούσης ὅτι περιμάχητος ἔσται. 
χρόνων δὲ “Ἰεβεδίων τινῶν αὐτόϑιε γρῖφον ὠνησαμένων χαταλη- 
φϑῆναι χαὶ τὸν τρίποδα, μαχομένων δὲ πρὸς τοὺς ἁλιέας, γενέσϑαι 
τὴν ἄνοδον ἕως τῆς Κῶ χαὶ ὡς οὐδὲν ἤνυτον, τοῖς Μιλησίοις 

μητροπόλει οὔσηι μηνύουσιν. οἱ δ᾽ ἐπειδὴ διαπρρεσβευόμενοι ἠλο- 
γοῦντο, πρὸς τοὺς Κώιους πολεμοῦσι. χαὶ πολλῶν ἑχατέρωϑεν 

πιπτόντων ἐχ:τίπτει χρησμὸς δοῦναι τῶι σοφωτάτωι᾽ καὶ ἀμφότεροι 
συνήινεσαν Θαλῆι. ὃ δὲ μετὰ τὴν περίοδον τῶι Ζιδυμεῖ τίϑησιν 83 

10 ᾿“πόλλωνι. Κώιοις μὲν οὖν τοῦτον ἐχρήσϑη τὸν τρόπον" 
οὐ πρότερον λήξει νεῖχος ερόπων χαὶ ᾿Ιώνων, 
πρὶν τρίποδα χρύσειον, ὃν Ἥφαιστος βάλε πόντωι, 
ἐχ πόλιος πέμψητε χαὶ ἐς δόμον ἀνδρὸς ἵχηται, 
ὃς σοφὸς ἦι τὰ τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα. 

ὅ Πἥιλησίοις δέ" 
ἔχγονς Πιλήτου, τρίποδος πτέρι Φοῖβον ἐρωτᾶις; 

. χαὶ ὡς προείρηται. χαὶ τόδε μὲν οὕτως. 
Ἔρμιππος δ᾽ ἐν τοῖς Βίοις [ἴτ. 12, ΕῊΕ ΠῚ 89) εἰς τοῦτον 

ἀναφέρει τὸ λεγόμενον ὑπό τινων περὶ Σωχράτους. ἔφασχε γάρ, 
20 φησί, τριῶν τούτων ἕνεχα χάριν ἔχειν τῆι τύχην᾽ πρῶτον μὲν ὅτι 

ἄνϑρωττος ἐγενόμην χαὶ οὐ ϑηρίον, εἶτα ὅτι ἀνὴρ χαὶ οὐ γυνή, 

τρίτον ὅτε Ἕλλην χαὶ οὐ βάρβαρος. λέγεται δ᾽ ἀγόμενος ὑπὸ 84 
γραὸς ἐκ τῆς οἰχίας, ἵνα τὰ ἄστρα χαταγνοήσηι, εἰς βόϑρον ἐμπε- 

σεῖν χαὶ αὐτῶι ἀνοιμώξαντιε φάναι τὴν γραῦν᾽ ᾿ σὺ γάρ, ὦ Θαλῆ, 
25 τὰ ἐν ποσὶν οὐ δυνάμενος ἰδεῖν τὰ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴει γνώσε- 

σθαι; οἷδε δ᾽ αὐτὸν ἀστρονομούμενον χαὶ Τίμων, χαὶ ἐν τοῖς Σίλ- 
λοις [ἔἴν. 6 7.) ἐπαινεῖ αὐτὸν λέγων᾽ 

οἷόν ϑ᾽ ἑπτὰ Θάλητα σοφῶν σοφὸν ἀστρονόμημα. 
τὰ δὲ γεγραμμένα ὑπ αὐτοῦ φησι “Τόβων ὅ ̓ 4ργεῖος [ἘῊ  ΠΙῚ 275 

80 δὲς ἔτεη τείνειν διακόσια. ἐπτιγεγράφϑαι δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς εἰκόνος τόδε" 
τόνδε Θαλῆν Πίλητος Ἰὰς ϑρέψασ᾽ ἀνέδειξεν 

ἀστρολόγων πάντων πρεσβύτατον σοφίαι. 
τῶν τὲ ἀιδομένων αὐτοῦ τάδε εἶναι" 35 

οὔ τι τὰ πολλὰ ἔπη φρονέμην ἀπεφήνατο δόξαν" 
85 ἕν τι μάτευε σοφόν, 

ἕν τι χεδνὸν αἱροῦ" 
δήσεις γὰρ ἀνδρῶν χωτίλων γλώσσας ἀπεραντολόγους. 

φέρεται δὲ καὶ ἀποφϑέγματα αὐτοῦ τάδε' πρεσβύτατον τῶν 
ὄντων ϑεός" ἀγένητον γάρ. κάλλιστον χόσμος: ποίημα γὰρ ϑεοῦ. 

40 μέγιστον τόπτος᾽ ἅτιαντα γὰρ χωρεῖ. τάχιστον νοῦς" διὰ παντὸς 
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γὰρ τρέχει. ἐσχυρότατον ἀναάγχη᾽ χρατεῖ γὰρ πάντων. σοφώ-! 
τατον χρόνος" ἀνευρίσχει γὰρ πάντα. οὐδὲν ἔφη τὸν ϑάνατον.. 
διαφέρειν τοῦ ζῆν. “σὺ οὖν᾽ ἔφη τις ᾿ διὰ τέ οὐχ ἀποϑνήισχεις᾽; ᾿ 
᾿δτι᾽, ἔφη, ᾿ οὐδὲν διαφέρει". πρὸς τὸν πυϑόμενον τέ πρότερονϑ 
γεγόνοι, νὺξ ἢ ἡμέρα, ᾿ἡ νύξ᾿ ἔφη ̓ μιᾶι ἡμέραι πρότερον". ἠρώ- 
τησέ τις αὐτόν, εἰ λήϑοι ϑεοὺς ἄνϑρωπος ἀδικῶν" ᾿ἀλλ᾽ οὐδὲ 
διανοούμενος᾽ ἔφη. πρὸς τὸν μοιχὸν ἐρόμενον, εἐ ὀμόσειδ μὴ 

μεμοιχευχέναι, ᾿ οὐ χεῖρον᾽ ἔφη ἡ μοιχείας ἐπιορχία. ἐρωτηϑεὶς τί 
δύσχολον, ἔφη ᾿ τὸ ἑαυτὸν γνῶναι᾽" τέ δὲ εὔχολον, ᾿ τὸ ἄλλωι ὑποϑέ- 
σθαι" τί ἥδιστον, ' τὸ ἐπιτυγχάνειν" τί τὸ ϑεῖον, ᾿ τὸ μήτε ἀρχὴν ἔχον δ΄ 
μήτε τελευτήν" τί δὲ χαινὸν δἴη τεϑεαμένος, ἔφη" ᾿ γέροντα τύ- 
ρανγον᾽. πῶς ἄν τις ἀτυχίαν ῥάιστα φέροι, ἡ εἰ τοὺς ἐχϑροὺς χεῖρον 
πράσσοντας βλέτπτοι᾽" πῶς ἂν ἄριστα χαὶ δικαιότατα βιώσαιμεν, 

“ἐάν ἃ τοῖς ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, αὐτοὶ μὴ δρῶμεν᾽" τίς εὐδαί- 81 
ὅ μων, δ τὸ μὲν σῶμα ὑγιής, τὴν δὲ ψυχὴν εὔπορος, τὴν δὲ φύσιν 

εὐπαέδευτος᾽. φίλων παρόντων καὶ ἀπόντων μεμνῆσϑαί φησι" 
μὴ τὴν ὄψιν χαλλωπέζεσθϑαι, ἀλλὰ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν εἶναι χαλόν. 

“μὴ πλούτει᾽ φησί ἱκαχῶς μηδὲ διαβαλλέτω σε λόγος πρὸς τοὺς 
πέστεως κχεχοινωνηχότας᾽. “οὗς ἂν ἐράνους εἰσενέγχηις᾽ φησί 
ἱτοῖς γονεῦσιν, τοὺς αὐτοὺς πιροσδέχου χαὶ παρὰ τῶν τέχνων. 

τὸν Νεῖλον εἶπε πληϑύειν ἀναχοπτομένων τῶν δευμάτων ὑττὸ τῶν 
ἐτησίων ἐναντίων ὄντων. 

φησὶ δ᾽ ᾿Απολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονιχοῖς [ἴτ. 76, ΞῊΟ Ι 445] 

γεγενῆσθαι αὐτὸν χατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς τριαχοστῆς πέμπτης 

ὀλυμπιάδος [θ40]. ἐτελεύτησε δ᾽ ἐτῶν ἑβδομήχοντα ὀχτώ (ἢ ,ὡς 38 
Σωσιχράτης [ἴτ. 10, ΕῊΘ ΙΥ͂ 601] φησέν, ἐνενήχοντα) τελευτῆσαι 
γὰρ ἐπὶ τῆς πεντηχοστῆς ὀγδόης ὀλυμτειιάδος [548---δ], γεγονότα 
κατὰ Κροῖσον, ὧι καὶ τὸν “Ἄλυν ὑποσχέσϑαι ἄνευ γεφύρας περᾶσαι, 
τὸ ῥεῖϑρον παρατρέψαντα. 

γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι Θαλαῖ, καϑά φησι Δημήτριος ὅ άγνης 
ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις, τιέντε᾽ ῥήτωρ Καλλατιανὸς χαχόζηλος" ζωγράφος 

Σικυώνιος μεγαλοφυής" τρίτος ἀρχαῖος πάνυ χατὰ Ἡσίοδον χαὶ 

Ὅμηρον χαὶ “τυχοῦργον᾽ (τέταρτος οὗ μέμνηται 4οῦρις ἐν τῶι Περὶ 
ζωγραφίέας [ἴτ. 77, ΕἘῊΟ Π 487] πέμπτος νεώτερος, ἄδοξος, οὗ μνη- 

μονξύει Διονύσιος ἐν Κριτικοῖς). 

ὅ δ᾽ οὖν σοφὸς ἐτελεύτησεν ἀγῶνα ϑεώμενος γυμνικὸν ὑπό 89 

τε χαύματος χαὶ δέψους χαὶ ἀσϑενείας, ἤδη γηραιός. καὶ αὐτῦο 

ἐττειγέγρατεταε τῶι μνήματε [Δηι. Ῥα]. ΥΠ 84]" 
ἧἦ ὀλίγον τόδε σᾶμα (τὸ δὲ χλέος οὐρανόμαχες) 

τῷ πολυφροντίστω τοῦτο Θάλητος ὅρη. 



8 1. ΤΒΑΙΕΒ, 

ἔστι καὶ πταρ᾽ ἡμῖν ἐς αὐτὸν ἐν τῶι πρώτωι τῶν Ἐπιγραμμάτων 
ἢ Παμμέτρωι τόδε τὸ ἐπίγραμμα [Απίδ. Ῥα]. ΨῚ 86]᾽ 

γυμνιχὸν αὖ ποτ᾽ ἀγῶνα ϑεώμενον, ἠέλιε Ζεῦ, 
τὸν σοφὸν ἄνδρα Θαλῆν ἥρπασας ἐχ σταδίου. 

ὄ αἰνέω ὅττι μὲν ἐγγὺς ἀπήγαγες᾽ ἦ γὰρ ὁ πρέσβυς 

οὐκέϑ᾽ ὁρᾶν ἀπὸ γῆς ἀστέρας ἠδύνατο. 
τούτου ἐστὶν τὸ Γνῶϑι σαυτόν, ὅπτερ ᾿Αντισϑένης ἐν ταῖς 40 

“ιαδοχαῖς [ἘῊ(6 ΠῚ 182] Φημονόης εἶναί φησιν, ἐξιδιοποιήσα- 
σϑαι δὲ αὐτὸ Χίλωνα. 

10 Περὶ δὴ τῶν ἑπτά (ἄξιον γὰρ ἐνταῦϑα καϑολιχῶς κἀχείνων 
ἐπιμνησθῆναι!) λόγοι φέρονται τοιοῦτοι. Ζ4Ζάἄμων ὅ Κυρηναῖος 
γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων [ΕἘῊΘ ΙΥ͂ 217) πᾶσιν ἐγχαλεῖ, μά- 
λιστα δὲ τοῖς ἕπτά. ᾿Αναξιμένης δέ φησι πάντας ἐπιϑέσϑαι ποιη- 
τιχῆιν᾽ ὁ δὲ Δικαίαρχος [ἴτ. 28, ΕΉΕ ΤΙ 248 νεῖ]. Τποαϊξιπι Υ δἰσδπυπι οὰ. 

16 γ. Αγπίπὶ θη. ΧΧΥΙΙ 120. 126] οὔτε σοφοὺς οὔτε φιλοσόφους 

φησὶν αὐτοὺς γεγονέναι, συνετοὺς δέ τινας χαὶ νομοϑετιχούς. 

᾿Αρχέτιμος δὲ ὁ Συρακούσιος [ἘῊ Ο ΙΝ 818] ὁμιλέαν αὐτῶν ἀνα- 
γέγραφε παρὰ Κυψέλωι, ἧι καὶ αὐτός φησι παρατυχεῖν᾽ Ἔφορος 
[ἴτ. 101, ΒῊΘῚ Ὶ 262] δὲ παρὰ Κροίσωι τιλὴν Θαλοῦ. φασὶ δέ τινες 

20 καὶ ἐν Πανιωνίωι χαὶ ἐν Κορένϑωι καὶ ἐν ΖΦελφοῖς συνελθεῖν αὐ- 
τούς. διαφωνοῦνται δὲ καὶ αἱ ἀποφάσεις αὐτῶν χαὶ ἄλλου ἄλλο 41 
φασὶν εἶναι, ὡς ἐχεῖνο᾽ 

ἦν “Ταχεδαιμόνιος Χίλων σοφός, ὃς τάδ᾽ ἔλεξε" 
μηδὲν ἄγαν᾽ χαιρῶι πάντα πρόσεστι χαλά. 

2 στασιάζεται δὲ χαὶ περὶ τοῦ ἀριϑμοῦ αὐτῶν. ϊαιάνδριος 
[ἔτ. 4, ἘῊΟ 1| 886] μὲν γὰρ ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ ύσωνος “1:εώ- 
φαντον Γοργιάδα “Ἱεβέδιον ἢ Ἐφέσιον ἐγχρίνει χαὶ Ἐπιμενίδην τὸν 
Κρῆτα' Πλάτων δὲ ἐν Πρωταγόραι [Ρ. 8484] ύσωνα ἀντὶ Περι- 
ἀνδρου Ἔφορος [ἴτ. 101, ΕΉΟ Ι 262] δὲ ἀντὶ Πύσωνος ᾿Ανάχαρ- 

80 σεν᾽ οἱ δὲ καὶ Πυϑαγόραν προσγράφουσιν. Δικαίαρχος [ἴτ. 288, ἘΗα 
ΠῚ 244] δὲ τέσσαρας ὡμολογημένους ἡμῖν παραδίδωσιν Θαλῆν, Βέαν- 

τα, Πιττακόν, Σόλωνα. ἄλλους δὲ ὀνομάζει ἔξ, ὧν ἐχλέξασϑαι 
τρεῖς, ᾿Αριστόδημον, Πάμφυλον, Χίλωνα “Τ“ακεδαιμόνιον, Κλεόβου- 
λον, ᾿νάχαρσιν, Περίανδρον. ἔνιοι προστιϑέασιν ᾿“χουσίλαον Κάβα 

8ῦ ἢ Σχάβρα ᾿Αργεῖον. ἝὭἝρμιππος δ᾽ ἐν τῶι Περὶ τῶν σοφῶν [ἔν. 8, 42 
ΕῊΘ ΠῚ 87] ἑπτακαίδεκά φησιν, ὧν τοὺς ἑπτὰ ἄλλους ἄλλως αἱἷ- 

ρεῖσθαι" εἶναι δὲ Σόλωνα, Θαλῆν, Πιττακόν, Βίαντα, Χίλωνα, 

{(ΠἩΠὐσωνα), Κλεόβουλον, Περίανδρον, ᾿νάχαρσιν, ᾿Αχουσίλαον, Ἐπι- 
μενίδην, «“εώφαντον, Φερεκύδην, ᾿“ριστόδημον, Πυϑαγόραν, «“ἄσον 

40 Χαρμαντίδου ἢ Σισυμβρίνου, ἢ ὡς ᾿Αριστόξενος, Χαβρίνου, Ἕρ- 
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μιονέα, ᾿Αναξαγόραν. Ἱππόβοτος δὲ ἐν τῆι τῶν Φιλοσόφων ἀνα- 
γραφῆι" Ὀρφέα, «νον, Σόλωνα, Περίανδρον,᾿ Ανάχαρσιν, Κλεόβουλον, 
Ἰπύσωνα, Θαλῆν, Βίαντα, Πιτταχόν, Ἐπίχαρμον, Πυϑαγόραν. 

φέρονται δὲ καὶ τοῦ Θαλοῦ ἐπιστολαὶ αἷἶδε (Δι ῬΒΘτοΚγάθΒ ἀπὰ 
οΙοη 48. 44). 

2. ϑ'υτραβ. 

Θαλῆς Ἐξαμύου καὶ Κλεοβουλίνης Πλήσιος, ὡς δὲ Ἡρόδοτος 
[1110] Φοῖνιξ, γεγονὼς πρὸ Κροίσου ἐπὶ τῆς λε ὀλυμπιάδος [040 
-θ087), κατὰ δὲ Φλέγοντα νρὶ. ΒΒ. Μαβ. 81, 182] γνωριζόμενος ἤδη 
ἐπὶ τῆς ζ [152---749]. ἔγραψε περὶ μετεώρων ἐν ἔπεσι, περὶ ἐση- 
μερίας καὶ ἄλλα πολλά. ἐτελεύτησε δὲ γηραιὸς ϑεώμενος γυμνιχὸν 
ἀγῶνα, πιληϑεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ ὄχλου καὶ ἐχλυϑεὶς ὑπὸ τοῦ καύματος 

ίαιβ Ἠδβυο]. 
πρῶτος δὲ τὸ τοῦ σοφοῦ ἔσχεν ὄνομα καὶ πρῶτος τὴν ψυχὴν 

εἶπεν ἀϑάνατον, ἐχλείψεις τε καὶ ἰσημερίας κατείληφεν. ἀποφϑέ- 
γματα δὲ αὐτοῦ τιλεῖστα καὶ τὸ ϑρυλούμενον ᾿γνῶϑι σαυτόν τὸ 
γὰρ ᾿ἐγγύα πάρα δ᾽ ἄτα᾽ Χίλωνός ἐστι μᾶλλον ἰἐδιοποιησαμένου 
αὐτὸ χαὶ τὸ ᾿ μηδὲν ἄγαν᾽ [Δὺ8 ῬὉῖορ. νεῖ. Οδάτοῃ, 1 278, 14]. 

Θαλῆς ὁ φυσικὸς φιλόσοφος ἐπὶ 4Ιαρείου (1) προειπὼν τὴν 
τοῦ ἡλίου ἔκλειψιν. 

8, ἔσΗΟΣ. ῬΙΚΑΤΟΝῚΒ ΙΝ ΕῈΜΡ. θ00.. 

Θαλῆς Ἐξαμύου Μιλήσιος, Φοῖνιξ δὲ χαϑ᾽ Ἡρόδοτον. οὗτος 
πρῶτος ὠνομάσϑη σοφός. εὗρε γὰρ τὸν ἥλιον ἐχλείσεειν ἐξ ὑπο- 

δρομῆς σελήνης καὶ μιχρὰν ἄρχτον αὐτὸς ἔγνω καὶ τὰς τροπὰς 

πρῶτος Ἑλλήνων χαὶ περὶ μεγέϑους ἡλίου χαὶ φύσεως, ἀλλὰ καὶ 
ἄψυχα ψυχὴν ἔχειν ὁττωσοῦν ἐκ τῆς μαγνήτιδος χαὶ τοῦ ἠλέχτρου. 
ἀρχὴν δὲ τῶν στοιχείων τὸ ὕδωρ. τὸν δὲ χόσμον ἔμψυχον ἔφη καὶ 
δαιμόνων πλήρη. ἐπαιδεύϑη͵ ἐν Αἰγύπτωι ὑπὸ τῶν ἱερέων. τούτου 
τὸ γνῶϑι σαυτόν. ἐτελεύτησε δὲ μονήρης γηραιὸς γυμνικὸν ἀγῶνα 
ϑεώμενος ὑπὸ χαύματος ἐχλυϑείς [α8 ἨΘΒΥΟῊἨ]. 

4. ἨΈΒοΡου. 1110 χρηστὴ δὲ καὶ πρὶν ἢ διαφϑαρῆναι Ἰωνίην Θάλεω ἀν- 
δρὸς Μιλησίου ἐγένετο [80. ἡ γνώμη], τὸ ἀνέχαϑεν γένος ἐόντος Φοίνικος, ὃς 
ἐχέλευε ἕν βουλευτήριον Ἴωνας ἐχτῆσϑαι, τὸ δὲ εἶναι ἐν Τέωι (Τέων γὰρ μέσον 
εἶναι Ἰωνίης), τὰς δὲ ἄλλας πόλιας οἰχεομένας μηδὲν ἧσσον νομίζεσϑαι κατά- 
περ εἰ δῆμοι εἶεν. νρὶ. 1 146. 

δ. -- 114 (Κυῖορ συν ἰβοθθη ΑἸγαίίοβ ὑπ Κυαχατγο8) διαφέρουσι δέ σφι ἐπ᾿ 
ἴσης τὸν πόλεμον τῶι ἕχτωι ἔτει συμβολῆς γενομένης συνήνειχε ὥστε τῆς μᾶ- 
χῆς συνεστεώσης τὴν ἡμέρην ἐξαπίνης νύχτα γενέσϑαι. τὴν δὲ μεταλλαγὴν 
ταύτην τῆς ἡμέρης Θαλῆς ὁ Μιλήσιος τοῖσι Ἴωσι προηγόρευσε ἔσεσϑαι, οὖρον 
προϑέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον ἐν τῶι δὴ καὶ ἐγένετο ἡ μεταβολή. Οτξμ. ΒαΌμι. 
1 θ5 ν᾿. 3ὅ4 Ῥ. Θαλὴν δὲ Εὔδημος ἐν ταῖς ᾿Αστρολογικαῖς ἱστορίαις τὴν γενο- 
μένην ἔχλειψιν τοῦ ἡλίου προειπεῖν φησι, καϑ᾽ οἷς χρόνους συνῆψαν μάχην 
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πρὺς ἀλλήλους Μῆδοί τε χαὶ “Δυδοὶ βασιλεύοντος Κυαξάρους μὲν τοῦ ᾿Αστυά- 
γους πατρὸς Μήδων, ᾿Αλυάττον δὲ τοῦ Κροίσου Δυδῶν . .. εἰσὶ δὲ οἱ χρόνοι 
ἀμφὶ τὴν Υὶ ὀλυμπιάδα [580---11]) (ἀ25 Ἰοίχίο 85 Ταῦδη 41 περὶ τῆς τῶν ἑπτὰ σο- 
φῶν ἡλικίας ἀναγράψομεν" τοῦ γὰρ πρεσβυτάτου τῶν προειρημένων Θάλητος 
γενομένου περὶ τὴν πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα οἷ. Ἐτ5. ΟἈτ. ΟἹ. 50 [Ογτῆ!!. 6. Τα}. 1 
Ῥ. 13 Ε}). Ῥιωκ. Ν. Η. ἢ ὅ8 αρμὰ Θγαξοοβ απΐεηι ἐμυυεϑίσαυϊὲ ἴδε. ἀοίθοξαβ γι τ] 
φγῆηνβ ορθθιιηι ΤΊαῖο8 ΜΊοϑῖιβ οἰψηιρίαίθ ΧΡΡΙΠ αἀῆπὸ φμαγίο [ὅ8δ,4 8. ΟἸτ.] 
ργαεαϊοίο 8ο118 ἀοξεοίιε φιὶ Αἰμψαξέε γέρε Κασέμι8 εδὲ εἰγδὶβ οοπαάϊίας ΟΥΧχ. ἘΒΕΒ. 
ΟἸτοη. (ΕἸ γοι.) 8ο 8 ζαοσία ἀεζεοξῖο, οἰρι Κμέμγαηι οαηι ΤΊηαῖε8 απέε αἀἰαϊδϑεῖ, Αἷῳ- 
αἰΐο8 οἱ Αβίψασεβ αἰηιϊοαυογιαιξ 8. ΑΌτ, 1432 [685 ἃ. ΟἸγ.]; 1438 [584] Αττι. --- 

Ἀ1Ὸ πϑαργθῃ Αβίγοῃοπηθη βοίζοη αἷθ ΕἸπβύοστιίβ πιϑῖϑί 28, Μαὶὶ ὅ85 υρὶ. αἴῃηζοὶ 
ϑρεζ. Καποη Βοιὶ. 1899 ῥ. 117]. 

6. Ηξκον. 1 15 ὡς δὲ ἀπίχετο ἐπὶ τὸν “Ἅλυν ποταμὸν ὃ Κροῖσος τὸ ἐν- 
ϑεῦτεν, ὡς μὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν, 
ὡς δὲ ὃ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων, Θαλῆς οἱ ὁ Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπορέοντος 
γὰρ Κροίσου, ὅχως οἱ διαβήσεται τὸν ποταμὸν ὃ στρατός ἈΝ . λέγεται παρε- 
ὄντα τὸν Θαλῆν ἐν τῶι στρατοπέδωι ποιῆσαι αὐτῶι τὸν ποταμὸν ἐξ ἀριστερῆς 
χειρος ῥέοντα τοῦ στρατοῦ καὶ ἐκ δεξιῆς δέειν, ποιῆσαι δὲ ὧδε" ἄνωϑεν του 
στρατοπέδου ἀρξάμενον διώρυχα βαϑέαν ὁ ὀρύσσειν ἄγοντα μηνοειδέα, ὅ ὅχως ἂν 
τὸ στρατόπεδον ἱδρυμένον χατὰ νώτου λάβοι, ταύτηι χατὰ τὴν διώρυχα ἐχτρα- 
πόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ῥεέϑρων καὶ αὐτις παραμειβόμενος τὸ στρατόπεδον 
ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι. ὥστε ἐπείτε χαὶ ἐσχίσϑη τάχιστα ὃ ποταμός, ἀμ- 
φορτέρηι διαβατὸς ἐγένετο. 

Ἴ. ἘσΒΕΒ. ΟΒτοη. στάθοθ 80. ΟΥὐτι}}. ο. 1]. 1 ̓ . 12 τριαχοστῆι πέμπτηι ὀλυμ- 
πιάδι [640---81] Θ. Μιλήσιος πρῶτος φυσικὸς φιλόσοφος γενέσϑαι λέγεται, παρα- 
τείνεσϑαι δὲ τῆν ζωὴν αὐτοῦ φασιν ἕως πεντηχοστῆς ὀγδόης ὁλ. [548---5]; 
Ηΐδγοι. ΟἹ. 85, 1 [640], Ατταθη. ΟἹ. 85, 2 [689]. ΑΒυτβαβάσισβ Ρ᾿. 38 Ῥοοοοξο: 
ἐγααὶξ Ουνϊιι9 ἦν ἶδγο 80 χμὸ γεβροπάᾶεέ Ἰμϊδαηο. .. {μεἶ88εὲ ΤΠπαϊείοης ανΐε 
ἡδέιρη, γοσηὶ Νεδυοπαηϑαγ8 ΧΧΥΠΠ ατἷβ. αἰοὶξ αὐρέοηα ῬοΥρη γι Πογιιῖδδε 
Τλαϊείοην ροϑὲ Νεδιιοπαδηδδαγενι ΟΧΧΙΠ ΓΧΧΙΠ  απηΐδ (589 ---θ ἢ). 

8. Ἐχλογὴ Ἱστοριῶν Ῥατίδβίπα [Ογάπιοῦ Απ. Ῥαγ. ΠῚ 268 ν]. 180 ΒΟΚΚΟΥ 
Ρ. 86, 4] ἁπίον Κῦαπίρ Ηἱβκίαβ Ψ. 6: χατὰ τούτους τοὺς χρόνους Θ. Μιλήσιος ἐν 
Τενέδωι ἀπέϑανε χαὶ Σίβυλλα Ἐρυϑραία ἐγνωρίζετο. ΟἾΒΟΝ. Ρ8Β0ἢ. 214, 20 
Β6ΚΚ. απίον Ηἰβκίαβ Ψ. δ (οἱ. 10, 8) τούτωι τῶι ἔτει Θ. ὁ Μιλήσιος φιλόσοφος 
ἐν Τενέδωι ἀπέϑανεν. Ὅϊο Ἐτγιγβίβομο ΘΙ} ουβομοῖπο οὶ Ἐπιβοῦ, ππΐογ 
ΗϊἱβΚίαβ ΟἹ. 9, 8 [1421]. ΑΒΗΠΟΝος Απβαὶς ἄθβ Τμαὶθ Βοὶ Ῥηίθροι νρὶ. Α 2 
(8. 9). Τουοᾶοθε ὙγΟρΘἢ 5οῖπο8 ΔΘ ΘΌΠΟἤ θη Ν ΟΠ ΟΙΡΟΓΒ ἰπ ἀον Αϑιτοποιηὶθ Κ͵θο- 
βίσδζοβ. 

9. Ῥυμτο Τδοδοῖ. 1144. ὥσπερ καὶ Θαλῆς ἀστρονομοῦντα καὶ ἄνω βλέ- 
ποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, Θρᾶιττά τις ἐμμελὴς καὶ χαρίεσσα ϑεραπαινὶς ἀπο- 
σχῶψαι λέγεται, ὡς τὰ μὲν ἐν οὐρανῶι προϑυμοῖτο εἰδέναι, τὰ δ᾽ ἔμπροσϑεν 
αὐτοῦ καὶ παρὰ πόδας λανϑάνοι αὐτόν. 

10. Αβιβτου. Ροὶ. Α 11 1269η0060. πάντα γὰρ ὠφέλιμα ταῦτ᾽ ἐστὶ τοῖς τις: 
μῶσι τὴν χρηματιστικήν, οἷον καὶ τὸ Θάλεω τοῦ Μιλησίου. τοῦτο γάρ ἐστι 
κατανόημαά τι χρηματιστιχόν, ἀλλ᾽ ἐχείνωι μὲν διὰ τὴν σοφίαν προσάπτουσι. 
τυγχάνει δὲ καϑόλου τι ὄν. ὀνειδιζόντων γὰρ αὐτῶι διὰ τὴν πενίαν ὡς ἀνω- 
φελοῦς τῆς φιλοσοφίας οὔσης, κατανοήσαντα φασιν αὐτὸν ἐλαιῶν φορὰν ἐσο- 
μένην ἐχ τῆς ἀστρολογίας, ἔτι χειμῶνος ὄντος εὐπορήσαντα χρημάτων ὀλίγων 
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αρραβῶνας διαδοῦναι τῶν ἐλαιουργείων τῶν τ᾿ ἐν Μιλήτωι χαὶ Χίωι πάντων 

ὀλίγον μισϑωσάμενον ἅτ᾽ οὐδενὸς ἐπιβάλλοντος. ἐπειδὴ δ᾽ ὃ καιρὸς ἧκε, 
πολλῶν ζητουμένων ἃ ἅμα χαὶ ἐξαίφνης ἐχμισϑοῦντα ὃν τρόπον ἠβούλετο, πολλὰ 

χρήματα συλλέξαντα ἐπιδεῖξαι, ὅτι ῥάιδιόν ἐστι πλουτεῖν τοῖς φιλοσόφοις, ἂν 
βούλωνται, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽ ἔστι περὶ ὃ σπουδάζουσιν. 

11. Ῥυστ. 80]. 2 χαὶ Θαλῆν δέ φασιν ἐμπορίαι χρήσασϑαι καὶ Ἱπποχράτην 
τὸν μαϑηματιχόν, καὶ Πλάτωνι τῆς ἀποδημίας ἐφόδιον ἐλαίου τινὸς ἐν Αἰγύ- 
πτωι διάϑεσιν γενέσϑαι. ἀθ 18. οἱ Οβῖν, 84 οἴονται δὲ χαὶ Ὅμηρον ὥσπερ Θαλὴ 
μαϑόντα παρ᾽ Αἰγυπτίων ὕδωρ ἀρχὴν ἁπάντων χαὶ γένεσιν τίϑεσϑαι. ἸΟΞΕΡΗ. 
ο. ΑΡ. 12 ἄλλα μὴν καὶ τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων τε χαὶ ϑείων πρώτους παρ᾽ 
Ἕλλησι φιλοσοφήσαντας οἷον Φερεχύδην τε τὸν Σύριον καὶ Πυϑαγόραν καὶ 
Θάλητα πάντες συμφώνως ὁμολογοῦσιν Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων γενομένους 
μαϑητὰς ὀλίγα συγγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς “Ἕλλησιν εἶναι δοχεῖ πάντων ἀρχαιό- 
τατα καὶ μόλις αὐτὰ πιστεύουσιν ὑπ᾿ ἐχείνων γεγράφϑαι. ΑΈττῦΒ ἀὁ ρῥὶδς.1 8,1 
[Ὁοχ. 216] φιλοσοφήσας ἐν Αἰγύπτωι ἦλϑεν εἰς Μίλητον πρεσβύτερος. ΤΑμΜΒι Υ͂. 
Ῥγίδδρ. 12 προετρέψατο [Τ}8168] τὸν Πυϑαγόραν εἰς Αἴγυπτον διαπλεῦσαι καὶ 
τοῖς ἐν Μέμφιδι χαὶ δΔιοσπόλει μάλιστα συμβαλεῖν ἱερεῦσι" παρὰ γὰρ ἐχείνων 
χαὶ ἑαυτὸν ἐφωδιάσϑαι ταῦτα, δι᾽ ἃ σοφὸς παρὰ τοῖς πολλοῖς νομίζεται. ῬΈΟΟΙ, 
ἴῃ Εποὶ. 65, 8 [408 Επᾶθπ)] ὥσπερ οὖν παρὰ τοῖς Φοίνιξιν διὰ τὰς ἐμπορείας 

χαὶ τὰ συναλλάγματα τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν ἡ τῶν ἀριϑμῶν ἀχριβὴς γνῶσις, οὕτω 
δὴ χαὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἡ γεωμετρία διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν εὕρηται. Θαλῆς 
δὲ πρῶτον εἰς Αἴγυπτον ἐλϑὼν μετήγαγεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν ϑεωρίαν ταύτην 
καὶ πολλὰ μὲν αὐτὸς εὗρεν, πολλῶν δὲ τὰς ἀρχὰς τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ὑφηγήσατο 
τοῖς μὲν χαϑολιχώτερον ἐπιβάλλων, τοῖς δὲ αἰσϑητιχώτερον. 

[ΕΠ8ΠΗπΕ. 

12. ΑΒιβτου. Μοίδρῃυβ. Α 8. 9880}18 τὸ μέντοι πλῆϑος χαὶ τὸ εἶδος τῆς 
τοιαύτης ἀρχῆς οὐ τὸ αὐτὸ πάντες λέγουσιν, ἄλλα Θαλῆς μὲν ὁ τῆς τοιαύτης 
ἀρχηγὸς φιλοσοφίας ὕδωρ εἶναί φησιν (διο καὶ τὴν γῆν ἐφ᾽ ὕδατος ἀπεφαίνετο 
εἶναι), λαβὼν ἴσως τὴν ὑπόληψιν ταύτην ἐκ τοῦ πάντων δρᾶν τὴν τροφὴν 
ὑγρὰν οὖσαν χαὶ αὐτὸ τὸ ϑερμὸν ἐχ τούτου γιγνόμενον καὶ τούτωι ζῶν (τὸ δ᾽ 
ἐξ οὗ γίγνεται, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρχὴ πάντων), διά τε δὴ τοῦτο τὴν ὑπόληψιν λαβὼν 
ταύτην χαὶ δια τὸ πάντων τὰ σπέρματα τὴν φύσιν ὑγρὰν ἔχειν, τὸ δ᾽ ὕδωρ 
ἄρχη τῆς φύσεώς ἐστι τοῖς ὑγροῖς. εἰσὶ δέ τινες οἱ χαὶ τοὺς παμπαλαίους καὶ 
πολὺ πρὸ τῆς νῦν γενέσεως χαὶ πρώτους ϑεολογήσαντας οὕτως οἴονται περὶ 
τῆς φύσεως ὑπολαβεῖν᾽ χεανόν τε γὰρ καὶ Τηϑὺν ἐποίησαν τῆς γενέσεως 
πατέρας, χαὶ τὸν ὅρχον τῶν ϑεῶν ὕδωρ, τὴν καλουμένην ὑπ᾿ αὐτῶν Στύγα 
τῶν ποιητῶν᾽ τιμιώτατον μὲν γὰρ τὸ πρεσβύτατον, ὅρκος δὲ τὸ τιμιώτατόν ἐστιν. 

18, βΙρι, Ρῆγβ. 23, 21 [08 ὙΒΘΟΡΒγαβιΒ ῬΆΣβ. Ἀονχ. ἔτ. 1. Βοχορτ. 415, 1] 
τῶν δὲ μίαν χαὶ κινουμένην λεγόντων τὴν ἀρχήν, οὑς χαὶ φυσικοὺς ἰδίως χαλεῖ 
[Ατἰβίοί 98] οἱ μὲν πεπερασμένην αὐτήν φασιν, ὥσπερ Θαλῆς ᾿μὲν Ἐξαμύου 
Μιλήσιος καὶ Ἵππων, ος δοχεῖ καὶ ἄϑεος γεγονέναι, ὕδωρ ἔλεγον τὴν ἀρχὴν ἐκ 
τῶν φαινομένων κατὰ τὴν αἴσϑησιν εἰς τοῦτο προαχϑέντες" χαὶ γὰρ τὸ ϑερ- 
μὸν τῶι ὑγρῶι ζῆι καὶ τὰ »εχρούμενα ξηραίνεται χαὶ τὰ σπέρματα πάντων ὑγρὰ 

καὶ ἡ τροφὴ πᾶσα χυλώδης" ἐξ οὗ δέ ἐστιν ἕχαστα τούτωι καὶ τρέφεσϑαι πέ- 
φυχε' τὸ δὲ ὕδωρ ἀρχὴ τῆς ὑγρᾶς φύσεώς ἐστι χαὶ συνεχτικὸν πάντων᾽ διὸ 
πάντων ἀρχὴν ὑπέλαβον εἶναι τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν ἐφ᾽ ὕδατος ἀπεφήναντο 
χεῖσϑαι. 
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14, ΑΆΙΒΤ. ἀθ οΑ 610 Β 13. 294528 οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ὕδατος κεῖσϑαι ἴβο. τὴν γῆν}. 
τοῦτον γὰρ ἀρχαιότατον παρειλήφαμεν τὸν λόγον, ὃν φασιν εἰπεῖν ̓ Θαλὴν τὸν 

Μιλήσιον ὡς διὰ τὸ πλωτὴν εἶναι μένουσαν ὥσπερ ξύλον ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον 

(χαὶ γὰρ τούτων ἐπ᾽ ἀέρος μὲν οὐϑὲν πέφυχε μένειν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὕδατος), ὥσπερ 
οὐ τὸν αὐτὸν λόγον ὄντα περὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ὀχοῦντος τὴν γῆν. 

1ὅ. ϑένεοια Ναῖ. Θυδοβί, ΠῚ 14 Τλαϊείὶβ ἱπορέα 8οηἰοηίϊα δβὲ, αὐὲ οηΐνηι ἐδγ- 
γαγμηι οὐδθοι αἀηλα διιϑέϊιογὶ οὐ υεἶνῖ γοῦνα παυϊφὶὶ ηιοδιϊ αίοχιο οἶνι5 Πιιοέμαγο ἔμνις 
οὐης αἰοϊξμν ἐγεθιονε (8 Ῥοβίάοηϊοβ ναὶ. ΥἹ θ). 

106. ΗΈΒΟΡ. Π| 20 νοῃ ἄθηῃ ἀπαίομέθη ἄθν Οτίθοιθη ἄρον αἷθ ΝΙΒοῦυγ 616 ἡ 
ἑτέρη μὲν λέγει τοὺς ἐτησίας ἀνέμους εἶναι αἰτίους πληϑύειν τὸν ποταμὸν κω- 
λύοντας ἐς ϑάλασσαν ἐκχρέειν τὸν Νεῖλον (ἄθν Νάτηθ ὙΠ4168 Ποχ. 228). 

11. ῬΕΒΟΥΧΔΑΡΕΒ 8. ΤΉΘοΟη. δϑίν. 198, 14}. Εὔδημος ἱστορεῖ ἐν ταῖς ᾿΄στρο- 
λογίαις, ὅτι Οἰνοπίδης εὗρε πρῶτος τὴν τοῦ ζωιδιαχοῦ διάζωσιν []. λόξωσι» 
χαὶ τὴν τοῦ μεγάλου ἐνιαυτοῦ περίστασιν, Θαλῆς δὲ ἡλίου ἔχλειψιν καὶ τὴν 
κατὰ τὰς τροπὰς αὐτοῦ περίοδον, ὡς οὐχ ἴση ἀεὶ συμβαίνει. 

18, Ῥιαν. Ν, Ἡ. ΧΥΙΠ 218 οοοαϑιρ ηναϊμιια Ῥεγσιϊαγμηι Ἡφδιοάι8 
(πάρι Ἰϑυῖ8 φμοφο πορεῖπε ἐαϑίας Αβίγοϊοσία) ἱγααὶαϊέ βεγὶ, σιηηι ἀαοφι ποσίν 
αὐὐδιρηηὶ οοη οογοίι" ΤΊαῖε8 χα. αἶα αὖ αεφιβμηοοίίο, Απααυπαηᾶον ΧΧΙΧ., ιι- 
οἰδηιονν ΧΙΨΤΊΙΙ]. ν 8]. Β 1. 

19. ΑΡυ ΕιῦΒ ΕἸον. 18 Τλμαῖε8 Αἤιϊοδῖτι8 δα βορίθηι ἐἰ118 δαρὶο ας ἡιοηιογαΐβ 
υἱγὶβ Γαοὶϊ ργαξοῖριμιβ.. .. ηιαθηαϑ γὲβ ραγυὶδ [ἰγιοὶβ γερρεγὶἐ: ἱερερογην αἢι- 
δὲξμδ, υορίογι ἢαΐιιδ, βἰεἰϊαγιὴν φιθαύμβ, ἑοηἑγμιην δοηογα ηγαοσμῖα, δἰ ἀογιηι 
οδίίφια ομγγιομῖα, 80118 αἀπρυι γευογέϊοιϊα, ἑάφηι ἱμῆας υοἱ παβοορδδδ ἑπογεμιθηΐα 
υοῖ δεηδϑοοι 8 αἰϑρεηᾶϊα υοἱ ἀεϊδιχιιοη δ οὐδέϊῥίοιϊα. ἑάθηε βαρ ἰαθι φγοοϊευϊ 86- 
ηρούμέε αἰυϊπανι ναϊοηοην (6 8οῖα οομριθηξι8 εδὲ, φιιαηι ἐφιυϊάοην ποῊ, αἰ ἰοὶ γιοᾶο, 
υογμηι οὐἴαηι εαρεγπο οογεργοδαυὶ, χιοίϊθη8 80] πιασηλδιαῖης δια οἰγουίμνν χυμοὶ 
»εγηιεαὲ ηιειαΐγ. ἰὰ ἃ 86 γεοθὴβ ἱπυοηέμι Τ]αῖεβ πιοηιονγαΐιν εὐοοιῖθθε Μαρ- 
ἀγαμέιμη [1. Μαπάγοϊ μέν} Ῥγιοηδηβονι, φιυὶ πουα εἰ ἱπορίπαία οοφηΐδίονε ἐηερθη- 
αἴο ἀεϊοοίαίμ8. ορίαγε ἐμιϑδεῖς ψμαπίαηι υοἰϊοὲ ἠιογοοάθηι βὶδὲ γγὸ ἑαηίο ἀοομηιθηῖο 
γοροηαὶ: ᾿βαϊϊδ8᾽ ἰηχιῖξ φοϊὲ Κμογὶξ ἠιεγοοα δ᾽ Τλαΐοβ βαρίθη8, δὲ Ἰὰ φιοᾶ ἃ γιὲ 
αἀὐαιοϊθεϊ οεθν ῬΕΥΓΟΥΥ6 αὦ φιοϑάαηι οοορεγὶβ, ἰδὲ πον ᾿ὐνιών, 86 εἶμι8 ἐπυθη τὶ 
η6 ροΐμιϑ. φιαηὶ αἴὐνοη, γερογίογοην ρυαοαϊοαυογίδ.᾽ 

20. ῬΕοσι, ἴῃ Ἐπὸο)], 161, 10 (α8 Επᾶθμ) τὸ μὲν οὖν διχοτομεῖσϑαι τὸν 

χύχλον ὑπὸ τῆς διαμέτρου πρῶτον Θαλῆν ἐχεῖνον ἀποδεῖξαί φασιν. 250, 20 

τῶι μὲν οὖν Θαλῆι τῶι παλαιῶι πολλῶν τε ἄλλων εὑρέσεως ἕνεκα καὶ τοῦδε τοῦ 
ϑεωρήματος χάρις. λέγεται γὰρ δὴ πρῶτος ἐκεῖνος ἐπιστῆσαι καὶ εἰπεῖν, ὡς 
ἄρα παντὸς ἰσοσχελοῦς αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι εἰσίν, ἀρχαϊχώτερον δὲ 
τὰς ἴσας ὁμοίας προσειρηχέναι. 299, 1 τουτὸ τοίνυν τὸ ϑεωρημὰ δείχνυσιν, 
ὅτι δίο εὐθειῶν ἀλλήλας τεμνουσῶν αἵ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἴσαι εἰσίν, εὑρη- 
μένον μέν, ὡς φησιν Εὔδημος, ὑπὸ Θαλοῦ πρώτου. 852, 14 Εὔδημος δὲ ἐν ταῖς 
Γεωμετρικαῖς ἱστορίαις εἰς Θαλὴν τοῦτο ἀνάγει τὸ ϑεώρημα [ἀοπθεῖι ἄοΥ 
Ῥγοίθοκθ, ὑγοππ 516 ἀνγεὶ ΚΟ πὰ οἷπὸ βοϊῦο δἰοῖοι ΒΑ ΡΘΩ]" τὴν γὰρ τῶν 
ἐν ϑαλάττηι πλοίων ἀπόστασιν, δι᾿ οὗ τρόπου φασὶν αὐτὸν δειχνύναι, τούτωι 

χρήσϑαὶϊ φησιν ἀναγχαῖον. 

21. Ῥων. Η. Ναῖ. 30, 82. γεοηδιναη αἰξ μα ἰνυΐΒδ οαγία [5ς6]]. ῬΣτϑιη  πιπ|} 
ἀεργολδοπάονε ἱπυοὶξ Τῇ. Μεεϑῖνϑ τρεῦγαηι τιοδίοο ψια πονα Ῥαν 688 ἙΟΥ̓ΡΟΥῚ 
βοϊοἐ (να]. Ἠ]οΘΙόηντη. ΟΌθη Κ', 4,28). Ῥισστ. σοην. γι 880. 2 ἢ. 1474. τὴν βακτηρίαν 
στήσας ἐπὶ τῶι πέρατι τῆς σχιᾶς ἣν ἡ πυραμὶς ἐποίει, γενομένων τῆι ἐπαφὴῆι 
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τῆς ἀχτῖνος δυοῖν τριγώνων ἔδειξας, ὃν ἡ σχιὰ πρὸς τὴν σχιὰν λόγον εἶχε, τὴν 
προσπυραμίδα πρὸς τὴν βαχτηρίαν ἔχουσαν. 

22. ΑΒΙΒΤ. ἀθ δηΐπια ἃ ὅ. 41157 χαὶ ἐν τῶι ὅλωι δέ τινες αὐτὴν 80. τὴν 
ψυχήν] μεμεῖχϑαί φασιν, ὅϑεν ἴσως καὶ Θ. ὠιήϑη πάντα πλήρη ϑεῶν εἶναι. ΘὈοπά. 
Α 2. 405219 ἔοικε δὲ χαὶ Θ., ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι, κινητικόν τι τὴν ψυχὴν 
ὑ πολαβεῖν, εἴπερ τὸν λίϑον ἔφη ψυχὴν ἔχειν, ὅτι τον σίδηρον κινεῖ. 

28. Αἴτ. 1 1, 11 (Ὁ. 301) Θ. νοῦν τοῦ κόσμου τὸν ϑεόν, τὸ δὲ πᾶν ἔμ- 
ψυχον ἅμα χαὶ δαιμόνων πλῆρες" διήχειν δὲ χαὶ διὰ τοῦ στοιχειώδους ὑγροῦ 

δύναμιν ϑείαν χινητιχὴν αὐτοῦ. 

ΔΡΟΡΗΤΗΕΟΜΑΤΙΚ (ν 8]. Ὠῖορ. ὃ 85 δ΄. 5, ὁ, 38). 

24. Ῥιιλτο Ῥγοίδρ. 348 Α τούτων ἴβο6. τῶν φιλοσόφως λαχωνιζόντων) 
ἣν χαὶ Θαλῆς ὃ Μιλήσιος χαὶ Πιτταχὸς ὃ Μυτιληναῖος καὶ Βίας ὁ Πριηνεὺς 
καὶ Σόλων ὁ ἡμέτερος καὶ Κλέοβουλος ὁ Λίνδιος χαὶ Μύσων ὁ Χηνεὺς καὶ 
ἕβδομος ἐν τούτοις ἐλέγετο Δαχεδαιμόνιος Χίλων" οὗτοι πάντες ζηλωταὶ καὶ 
ἐρασταὶ χαὶ μαϑηταὶ ἦσαν τῆς “Λακεδαιμονίων πολιτείας χαὶ καταμάϑοι ἂν τις 
αὐτῶν τὴν σοφίαν τοιαύτην οὖσαν ῥήματα βραχέα ἀξιομνημόνευτα ἑχάστωι 
εἰρημέν᾽ ἃ οὗτοι χαὶ κοινῆι ξυνελϑόντες ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέϑεσαν τῶι 

᾿Απόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς, γράψαντες ταῦτα, ἃ δὴ πάντες 
ὑμνοῦσι; Γνῶϑι σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν. τοῦ δὴ ἕνεχα ταῦτα λέγω; ὅτι οὗ- 
τος ὃ τρόπος ἦν τῶν παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας, βραχυλογία τις Δακωνική. 

25. ὅτοε. ἤοσ. 1, 112 Ηθηβθ Δημητρίου Φαληρέως τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀπο- 
φϑέγματα. ὅ. Θ. Ἐξαμύου Μιλήσιος ἔφη 1. ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα. 2. φίλων παρ" 
ὄντων χαὶ ἀπόντων μέμνησο. 8. μὴ τὴν ὄψιν χκαλλωπίζου, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐπι- 
τηδεύμασιν ἴσϑι καλός. 4. μὴ πλούτει χαχῶς. ὅ. μή σε διαβαλλέτω λόγος πρὸς 
τοὺς πίστεως ὀννφοὀρμιράορν θ. χολαχεύειν γονεῖς μὴ ὄχνει. Ἴ. μὴ προσ- 
δέχου τὸ φαῦλον. 8. οἵους ἂν ἐράνους ἐνέγχηις τοῖς γονεῦσι, τοιούτους αὐτὸς 
ἐν τῷ γήραι παρὰ τῶν τέχνων προσδέχου. 9. χαλεπὸν τὸ ἑαυτὸν γνῶναι. 
10. ἥδιστον οὗ ἐπιϑυμεῖς τυχεῖν. 11---ξ:8. ἀνιαρὸν ἀργία, βλαβερὸν ἀχρασία, 

βαρὺ ἀπαιδευσία. 14. δίδασχε καὶ μάνθανε τὸ ἄμεινον. 15. ἀργὸς μὴ ἔσϑι 
μηδ᾽ ἂν πλουτῆις. 10. χαχὰ ἐν οἴχωι χρύπτε. 18. φϑονοῦ μᾶλλον ἢ οἰχτίρου 
ἰφϑόνου χάριν μὴ οἰχτείρου ϑι00.. 18. μέτρωι χρῶ. 19. μὴ πᾶσι πίστενε. 
20. ἄρχων χόσμει σεαυτόν. 

Β, ΑΝΟΕΒΙΙΟΗΕ ΕΒΑΟΜΈΕΝΤΕ. 

1, ΝΑΥΤΙΚΗ͂ ΑΣΤΡΟΔΜΟΓΊΑ 

θιοα. 28 [νρὶ. 5. 8,11] χατά τινὰς μὲν σύγγραμμα χατέλιπεν οὐδέν᾽ ἢ 
γὰρ εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη Ναυτικὴ ἀστρολογία Φώχου λέγεται εἶναι τοῦ 
Σαμίου. Καλλίμαχος δ᾽ αὐτὸν οἶδεν εὑρετὴν τῆς ἄρχτου τῆς μιχρᾶς λέγων ἐν 
τοῖς Ἰάμβοις οὕτως" ᾿ καὶ τῆς ἁμάξης ἐλέγετο σταϑμήσασϑαι τοὺς ἀστερίσκους 
ἧι πλέουσι Φοίνιχες᾽. ϑιμΡι,. ρῇγβ. 23, 29 Θ. δὲ πρῶτος παραδέδοται τὴν περὶ 
φύσεως ἱστορίαν τοῖς “Ἕλλησιν ἐχφῆναι, πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων προγεγονότων, 
ὡς καὶ τῶι Θεοφράστωι [Ῥῃγ8. ἄοχ. 1, Ὁ. 415] δοχεῖ, αὐτὸς δὲ πολὺ διενεγχὼν 
ἐχείνων ὡς ἀποχρύψαι πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ. λέγεται δὲ ἐν γραφαῖς μηδὲν 
καταλιπεῖν πλὴν τῆς καλουμένης Ναυτικῆς ἀστρολογίας. ὅσιν. [οἵ. Α 2 5. 9) 
ἔγραψε περὶ μετεώρων ἐν ἔπεσι. ῬΙαϊ. ῬυίΙ, οτ. 18. 402 Εἰ πρότερον μὲν ἐν ποιή- 
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μασιν ἐξέφερον οἱ φιλόσοφοι τὰ δόγματα καὶ τοὺς λόγους ὥσπερ Ὀρφεὺς καὶ 
Ἡσίοδος χαὶ Παρμενίδης καί Ξενοφάνης καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἰχαὶ Θαλῆς). . «. οὐδὲ 
ἀστρολογίαν ἀδοξοτέραν ἐποίησαν οἱ περὶ ̓ ἈΑρίσταρχον καὶ Τιμόχαριν χαὶ ᾿Αρί- 

στυλλον καὶ Ἵππαρχον καταλογάδην γράφοντες, ἐν μέτροις πρότερον Εὐδόξου 
καὶ Ἡσιόδου καὶ Θαλοῦ γραφόντων, εἴ γε Θ. ἐποίησεν ὡς ἀληϑῶς τὴν εἰς αὐ- 
τὸν ἀναφερομένην ᾿Αστρολογίαν. Ὑεὶ. Α 18. 20. 

2. ΠΕΡῚ ΑΡΧΩΝ ΑΒ 
ΘλΑιν. ἴῃ ΗΙΡρ. ἀθ δὰ. 11 ΙΧῪῚ 81 Κι) Θ. μὲν οὖν καίπερ ἐκ τοῦ 

ὕδατος φήσας. συνεστάναι πάντα, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τοῦτο βούλεται [80. μεταβάλλειν 

εἰς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα). ἄμεινον δὲ καὶ αὐτοῦ τὴν ῥῆσιν προσϑεῖναι ἐχ τοῦ 
δευτέρου Περὶ τῶν ἀρχῶν ἔχουσαν ὧδέ πως “τὰ μὲν οὖν πολυϑρύλητα 

τέτταρα, ὧν τὸ πρῶτον ὕδωρ εἱναίφαμεν καὶ ὡσανεὶ μόνον στοι- 

χεῖον τίϑεμεν, πρὸς σὐγκρισίν τε χαὶ πήγνυσιν καὶ σύστασιν τῶν 
ἐγκοσμίων πρὸς ἄλληλα συγκεράννυται. πῶς δέ, ἤδη λέλεχται 
ἡμῖν ἐν τῶι πρώτωι". 

3. 4. ΠΕΡῚ ΤΡΟΠΗΣ. ΠΕΡῚ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ 

1ο6.1 28 ίρ. 4,1) χατά τινας δὲ μόνὰ δίο συνέγραψε" Περὶ τροπῆς καὶ 
ἰσημερίας, τα ἄλλ᾽ ἀχατάληπτα εἶναι δοχιμάσας. νρὶ. ϑυϊᾷ. νῬ. 9. 

2. 16 νἹἱοϊ θογοάοίθῃ υἱοῦ Ῥυποίρίθη, ἄθγθη ογβίοθα Ὑνῖγ Ὁ ΆΒΒΟΥ ΠΘΏΠΘΗ 
ΠΑ 818 ΔΙ] οἰ προ ΕἸ ἈΠΠΘΏΤΩΘΙ,, Ἰγογᾶθῃ ΖῸ Ὑ γοϊπίρτιηρ πη Οου θη ρ; 

πη ΨοΥθΙηἀπηρ ἀοΥ ἰγάϊβομοη Κ(οΟὔο τηἱῦ οἰ ΠΔηΩ͂ΘΥ ΖΟΒΘΙΠΠΘὨΡΌΙΐβοηί. ΥΥΪΘ 
ΔΌΘΙ, ἀΔ8 ΠΔΌΘΙ ὙΥΣ ὈΘΙΟΙ5. ἴῃ ἀθῃ ουβίθῃ ΒυΘΣ ἀλτροϊορί. 

2. ΑΝΑΧΙΜΑΝΌΕΒΟΒ 
1. Ῥιοα. Π 1---ἢ, 

᾿Αναξίμανδρος Πραξιάδου Π]ιλήσιος. οὗτος ἔφασκεν ἀρχὴν καὶ 
στοιχεῖον τὸ ἄπειρον, οὐ διορίζων ἀέρα ἢ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι. καὶ 
τὰ μὲν μέρη μεταβάλλειν, τὸ δὲ πᾶν ἀμετάβλητον εἶναι. μέσην 
τε τὴν γῆν κεῖσθαι χέντρου τάξιν ἐπέχουσαν οὖσαν σφαιροειδῆ 

(τήν τε σελήνην ψευδοφαῆ καὶ ἀπὸ ἡλίου φωτίζεσϑαι, ἀλλὰ καὶ 
τὸν ἥλιον οὐχ ἐλάττονα τῆς γῆς καὶ χαϑαρώτατον πῦρ; φομὄτι σὰ 

ἈΠΑΧΘΡΌΓΒΒ). 
εὗρε δὲ χαὶ γνώμονα πρῶτος καὶ ἔστησεν ἐπὶ τῶν σχιοϑήρων 

ἐν “αχεδαίμονι, καϑά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαττῆι ἱστορίαι 

[ἴτ. 27, ἘῊ( ΠῚ 681] τροττάς τε χαὶ ἰσημερίας σημαένοντα χαὶ 
ὡροσκοτιεῖα χατεσχεύασε. χαὶ γῆς καὶ ϑαλάσσης περίμετρον 
πρῶτος ἔγραψεν, ἀλλὰ χαὶ σφαῖραν κατεσχεύασε. 

τῶν δὲ ἀρεσχόντων αὐτῶι πεποίηται χεφαλαιώδη τὴν ἔχϑεσιν 
ἧι ποῦ ττεριέτυχεν καὶ ᾿Απολλόδωρος ὁ ᾿4ϑηναῖος, ὃς χαί φησιν 

αὐτὸν ἐν τοῖς Χρονιχοῖς τῶι δευτέρωι ἔτει τῆς πεντηχοστῆς ὀγδόης 

ὀλυμπιάδος [8417|0] ἐτῶν εἶναι ἑξήκοντα τεττάρων καὶ μετ᾽ ὀλίγον 

2 
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τελευτῆσαι (ἀχμάσαντά στὴ μάλιστα χατὰ Πολυχράτη τὸν Σάμου 

τύραννον; πομότι σὰ ῬΥΓΒΔΡΌΓΔΒ). 
τούτου φασὶν ἄιδοντος χαταγελάσαι τὰ παιδάρια, τὸν δὲ μα- 

ϑόντα φάναι ᾿ βέλτιον οὖν ἡμῖν ἀιστέον διὰ τὰ παιδάρια᾽. 
γέγονε δὲ καὶ ἄλλος ᾿Αναξίμανδρος ἱστορικὸς καὶ αὐτὸς ]ιλή- 

σιος τῆι ἸΙάδι γεγραφώς. ᾿ 
2. ϑυσραβ. ᾿ 

᾿Αναξίμανδρος Πραξιάδου Πιλήσιος φιλόσοφος συγγενὴς καὶ 

μαϑητὴς καὶ διάδοχος Θάλητος. πρῶτος δὲ ἰσημερίαν εὗρε καὶ 

τροπτὰς χαὶ ὡρολογεῖα, καὶ τὴν γῆν ἐν μεσαιτάτωι χεῖσϑαι. γνώ- 

μονά τε εἰσήγαγε καὶ ὅλως γεωμετρίας ὑποτύπωσιν ἔδειξεν. ἔγραψε 

Περὶ φύσεως, Γῆς περίοδον καὶ Περὶ τῶν ἀτιλανῶν καὶ “Σφαῖραν 

χαὶ ἄλλα τινά (Μιιί6 δι8 Ὠϊορ!). 

8. ει, Υ. Η. ΠΙ 11 χαὶ ᾿Αναξίμανδρος δὲ ἡγήσατο τῆς ἐς ᾿Απολλωνίαν 
ἐχκ Μιλήτου ἀποικίας. 

4, Ἐτυβ. Ρ. Ἐ᾿ Χ 14,11 Θαλοῦ δὲ γίνεται ἀχουστὴς ᾿Α., Πραξιάδου μὲν 

παῖς, γένος δὲ χαὶ αὐτὸς Μιλήσιος. οὗτος πρῶτος γνώμονας κατεσχεύασε 

πρὸς διάγνωσιν τροπῶν τε ἡλίου καὶ χρόνων καὶ ὡρῶν καὶ ἰσημερίας. (νΕ]. 

Ηξπονοσ. Π 109 πόλον μὲν γὰρ καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεχα μέρεα τῆς ἡμέρης 

παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαϑον οἱ Ἕλληνες). 
ὅ. Ῥιακ. Ν. Η. ΠΟ 31 οδιφυἑαίενι εἶνι8 ἴ86. ΖΟα͵861] ἐπιίοϊ]οαῖβ8ο, ἧος εδὲ 

γεγιηιὶ ζογὶ8 αρογιῖδθδε, Απααὶηναπᾶεν Μεϊοδὶν8 ἰγαάιξν ρυίηυνβ οἰψνερίαε φωΐη- 

φμαφεϑίνια οοἰαυα [848---845), δίσπα ἀοϊπας ἵπι 60 ΟἸεοδίγαίιι8, εἰ ργίρια αγὶοί8 αα 

βασι ἰαγὶ, βρ]ιαογαηι ἴρβαηι ἀπε ηυῖίο Αἰϊα8. 191 ργαθοίαγα φιαράαῃι εἰ ἐπιθιοῦ- 

ἐαϊὶ8 γι ἐο δὶ ογοαϊηνιϑ αἰυϊϊέαβ μεν] δείμγ Απααϊπιαπάγο Μιϊοδῖο ρθψϑδῖοθο φιιόηι 

ξευιηὶ 1 αροδαοηιοτίϊα ργαραϊαῖθθε, μὲ ὐὐγϑθον αα ἐδοία οιϑίοαϊγενί, ἐριδίαγε δηΐηι 

γιοΐμι ἱεγγαθ; εἰ ἐμ εὐὐὸδ ἰοία εογίρι οοηγμϊέ οἱ Ταψσοί! φιοηξὶδ θιάφηα ῬαΥ8 

αὐ ζογηιαηι ριρρὶδ εηιϊπιθηϑ αὐγιρία οἴαάενι ἐαπὶ ἐμδιρον υιῖπα ρῬγεϑδιΐ. 

8. ΑΘΑΤΒΕΈΜΈΝ. (85 Εταϊοβίμθη685) 1 1 ᾿Αναξίμανδρος ὃ Μιλήσιος ἀκουστὴς 

Θάλεω πρῶτος ἐτόλμησε τὴν οἰχουμένην ἐν πίνακι γράψαι, μεϑ᾽ ὃν ἙἙχαταῖος 

ὁ Μιλήσιος ἀνὴρ πολυπλανὴς διηχρίβωσεν, ὥστε ϑανμασϑῆναι τὸ πρᾶγμα. 

ΘΤΉΑΒΟΙ 1 τοὺς πρώτους μεϑ᾽ Ὅμηρον δύο φησὶν ᾿Ερατοσϑένης, ᾿ἀναξίμανδρόν 

τε Θαλοῦ γεγονότα γνώριμον καὶ πολίτην χαὶ Ἑχαταῖον Μιλήσιον" τὸν μὲν 

οὖν ἐχδοῦναι πρῶτον γεωγραφικὸν πίνακα, τὸν δὲ 'Εχαταῖον καταλιπεῖν γράμμα 

πιστευόμενον ἐχεῖνου εἶναι ἐκ τῆς ἄλλης αὐτοῦ γραφῆς. 

1. ΤΉΕΜΙΒΤ, οΥ. 86 Ρ. 811 ἐθάρρησε πρῶτος ὧν ἴσμεν Ἑλλήνων λόγον 

ἐξενεγχεῖν περὶ φύσεως συγγεγραμμένον. 
8. θιοο. ΥΠΙ 10 Διόδωρος δ᾽ ὁ Ἐφέσιος περὶ ᾿Αναξιμάνδρου γράφων 

φησὶν ὅτι τοῦτον ἐζηλώχει [Επηροᾶοοϊο8)] τραγικὸν ἀσχῶν τῦφον καὶ σεμνὴν 

ἀναλαβὼν ἐσϑῆτα. 

9. βηριιο. Ῥῆγβ. 24,18 (Τπθοργαβϑί ῬΆγβ. θοχ. ἔν. 2 Ὁ. 476). 

τῶν δὲ ἕν καὶ κινούμενον χαὶ ἄπειρον λεγόντων ᾿Αναξίμανδρος 

μὲν Πραξιάδου Μιλήσιος Θαλοῦ γενόμενος διάδοχος χαὶ μαϑητὴς 

ἀρχήν τε καὶ στοιχεῖον εἴρηχε τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον, πρῶτος 
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τοῦτο τοὔνομα χομέσας τῆς ἀρχῆς. λέγει δ᾽ αὐτὴν μήτε ὕδωρ μήτε 
ἄλλο τι τῶν καλουμένων εἶναι στοιχείων, ἀλλ᾽ ἑτέραν τινὰ φύσιν 
ἄπειρον, ἐξ ἧς ἅπαντας γίνεσϑαι τοὺς οὐρανοὺς χαὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς 

χύσμους᾽ ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, χαὶ τὴν φϑο- 

ρὰν εἰς ταῦτα γένεσϑαι χατὰ τὸ χρεών᾽ διδόναι γὰρ αὐτὰ 
δέχην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρό- 
γου τάξειεν, ποιητιχωτέροις οὕτως ὀνόμασιν αὐτὰ λέγων. 

δῆλον δὲ ὅτι τὴν εἰς ἀλληλα μεταβολὴν τῶν τεττάρων στοιχείων οὗτος 

᾿ ϑεασάμενος οὐχ ἠξίωσεν ἕν τι τούτων ὑποχείμενον ποιῆσαι, ἀλλά τι ἄλλο 

παρὰ ταῦτα. οὗτος δὲ οὐχ ἀλλοιουμένου τοῦ στοιχείου τὴν γένεσιν ποιεῖ, ἀλλ᾽ 
ἀποχρινομένων τῶν ἐναντίων διὰ τῆς ἀιδίου κινήσεως. διὸ καὶ τοῖς περὶ ᾿Αἀναξαγό- 
ραν τοῦτον ὃ Ἀριστοτέλης συνέταξεν. 150,24 ἐναντιότητες δέ εἰσι ϑερμόν, ψυχρόν, 

. ξηρόν, ὑγρόν, καὶ τὰ ἄλλα. νρὶ. ΑΒΙΒΤΟΤ. Βο Α. 4. 181520 οἱ δ᾽ ἐχ ζοῦ 
ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐνανιότητας ἐχχρίνεσϑαι, ὥσπερ ᾿Αναξίμανδρός φησι χαὶ ὅσοι 

δ᾽ ἕν καὶ πολλά φασιν εἶναι, ὥσπερ Ἐμπεδοχλῆς καὶ ᾿Αναξαγόρας. ϑίμΡΙ, ῬΏγΒ. 
164, 14 χαὶ Θεόφραστος δὲ τὸν ᾿Αναξαγόραν εἰς τὸν ᾿Αναξίμανδρον συνωϑῶν 
χαὶ οὕτως ἐκλαμβάνει τὰ ὑπὸ ᾿ἀναξαγόρου λεγόμενα, ὡς δύνασϑαι μίαν αὐτὸν 
φύσιν λέγειν τὸ ὑποχείμενον" γράφει δὲ οὕτως ἐν τῆι Φυσικῆι ἱστορίαι (Ὦ. 419). 
“οὕτω μὲν οὖν λαμβανόντων δόξειεν ἂν ποιεῖν τὰς μὲν ὑλικὰς ἀρχὰς ἀπείρους, 
ὥσπερ εἴρηται, τὴν δὲ τῆς κινήσεως χαὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν μίαν. εἰ δέ τις 
τὴν μίξιν τῶν ἁπάντων ὑπολάβοι μίαν εἶναι φύσιν ἀόριστον χαὶ κατ᾽ εἶδος 
χαὶ χατὰ μέγεϑος, ὅπερ ἂν δόξειε βούλεσϑαι λέγειν, συμβαίνει δύο τὰς ἀρχὰς 
αὐτῶι λέγειν τήν τε τοῦ ἀπείρου φύσιν καὶ τὸν νοῦν, ὥστε πάντως φαίνεται 
τὰ σωματικὰ στοιχεῖα παραπλησίως ποιῶν ᾿Αναξιμάνδρωι.᾽ 

10. [Ρττ.] ΚΘ ΠΌπι. 2 (Ποχ. 519; ἘΠΟΟΡΕ ΓΑΒ ΒΟ 65 ΕΧΟΟΓΡΌ) πϑδοῦ ΤἨδίθ8. 

μεϑ᾽ ὃν ᾿Αναξίμανδρον Θάλητος ἑταῖρον γενόμενον τὸ ἄπειρον 
φάναι τὴν πᾶσαν αἰτίαν ἔχειν τῆς τοῦ παντὸς γενέσεώς τε χαὶ 
φϑορᾶς, ἐξ οὗ δή φησι τούς τε οὐρανοὺς ἀποχεχρίσϑαι καὶ χαϑόλου 
τοὺς ἅπαντας ἀπτείρους ὄντας κόσμους. ἀπτεφήνατο δὲ τὴν φϑορὰν 
γένεσϑαι χαὶ στολὺ πρότερον τὴν γένεσιν ἐξ ἀτιείρου αἰῶνος ἀναχυ- 
χλουμένων πάντων αὐτῶν. ὑπάρχειν δέ φησι τῶι μὲν σχήματι 

τὴν γῆν χυλινδροειρῆ, ἔχειν δὲ τοσοῦτον βάϑος ὅσον ἂν εἴη τρίτον 

πρὸς τὸ τιλάτος. φησὶ δὲ τὸ ἐκ τοῦ ἀιδίου γόνιμον ϑερμοῦ τε χαὶ 
ψυχροῦ χατὰ τὴν γένεσιν τοῦδε τοῦ χόσμου ἀποχριϑῆναι χαί τινα 

ἐχ τούτου φλογὸς σφαῖραν περιφυῆναι τῶι περὶ τὴν γῆν ἀέρε ὡς 
τῶι δένδρων φλοιόν ἥστινος ἀπορραγείσης χαὶ εἴς τινας ἀπο- 

χλεισϑείσης χύχλους ὑποστῆναι τὸν ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην χαὶ 
τοὺς δυό ἔτι δτνν, ὅτι χατ᾽ ἀρχὰς ἐξ ἀλλοειδῶν ζώιων ὅ 

9. Απέδηρ ἀθγ Πίηρθ ἰδῦ ἀδ8 Ὁμομά!ῖομο. Ὑοταυβ δῦϑὺ ἰμηθη ἀΐθ 
Οθθυτὺ ἰδέ, ἀδμΐπ σϑῦν δυο ἴἢγ βίου θθη πδοὴ ἄθπὶ β'οθίο κβαὶ, Ὀθμη 

βῖ0 ΖΔ]Θη οἰπαηᾶοῦ ϑίταίθ ἀπ Βυθ80 ἔὰῶν ἴῃγθ Βα ]οβίρ κοῖς ἤδο ἀθν 
Ζεῦ Οτάμπαηρ. 
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ἄνϑρωτεος ἐγεγννήϑη ἐχ τοῦ τὰ μὲν ἄλλα δι᾿ ἑαυτῶν ταχὺ νέμεσϑαι. 
μόνον δὲ τὸν ἄνϑρωπον τεολυχρονίου δεῖσϑαι τιϑηνήσεως" διὸ καὶ 
χατ᾿ ἀρχὰς οὐχ ἄν στοτε τοιοῦτον ὄντα διασωϑῆναι. ταῦτα μὲν 

οὖν ὅ ᾿Αναξίμανδρος. 
11. Ητρροι,. Βοῖ. 1 θ, 1--1 (Ὁ. 559). 

Θαλοῦ τοίνυν ᾿άναξίμανδρος. γίνεται ἀχροατής. ᾿ἀναξίμανδρος.ἱ 
Πραξιάδου. Μιλήσιος" οὗτος ἀρχὴν ἔφη τῶν ὄντων φύσιν τινὰ τοῦ 
ἀπείρου, ἐξ ἧς γίνεσϑαι τοὺς οὐρανοὺς χαὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς χόσμους. 

ταύτην δ᾽ ἀίδιον εἶναι καὶ ἀγήρω, ἣν καὶ πάντας ττεριέχειν τοὺς 

κόσμους: λέγει δὲ χρόνον ὡς ὡρισμένης τῆς γενέσεως χαὶ τῆς 
οὐσίας καὶ τῆς φϑορᾶς. οὗτος μὲν οὖν ἀρχὴν καὶ στοιχεῖὸν ἃ 

εἴρηχε τῶν ὄντων τὸ ἄπτειρον, πρῶτος τοὔνομα χαλέσας τῆς ἀρχῆς. 
πρὸς δὲ τούτωι χίνησιν ἀΐδιον εἶναι, ἐν ἦε συμβαίνειν γίνεσθαι 

τοὺς οὐρανούς. 

τὴν δὲ γῆν εἶναι μετέωρον ὑγτὸ μηδενὸς χρατουμένην, μένουσαν 8 

δὲ διὰ τὴν ὁμοίαν τιάντων ἀπόστασιν. τὸ δὲ σχῆμα αὐτῆς γυρόν, 
στρογγύλον, χίονε λέϑωι παρατελήσιον᾽ τῶν δὲ ἐτειιττέδων ὧι μὲν 
ἐτιβεβήχαμεν, ὃ δὲ ἀντίϑετον ὑπάρχει. 

τὰ δὲ ἄστρα γίγνεσθαι χύχλον τυρός, ἀτεοχριϑέντα τοῦ κατὰ τὸν 4 
χόσμον πυρός, περιληφϑέντα δ᾽ ὑπὸ. ἀέρος. ἐχιτνοὰς δ᾽ ὑπάρξαι 
πόρους τινὰς αὐλώδεις, χαϑ᾽ οὗς φαίνεται τὰ ἄστρα᾽ δὶὸ καὶ ἐπι- 

φρασσομένων τῶν ἐχτινοῶν τὰς ἐκλείψεις γίνεσϑαι. τὴν δὲ σελή- ὃ 

γὴν ποτὲ μὲν 7τληρουμένην φαίνεσϑαι, “τοτὲ δὲ μειουμένην σπιαρὰ 
τὴν τῶν πόρων ἐτίφραξιν ἢ ἄνοιξιν. εἶναι δὲ τὸν χύχλον τοῦ ἡλίου 
ἑπταχαιειχοσαττλασίονα τῆς σελήνης, χαὶ ἀνωτάτω μὲν εἶναι τὸν 

ἥλιον, χατωτάτω δὲ τοὺς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων χύχλους᾽ τὰ δὲ θ 
ξῶιτα γένεσϑαι (ἐξ ὑγροῦν ἐξατμιζομένου ὑττὸ τοῦ ἡλίου. τὸν δὲ 
ἄνϑρωτστον ἑτέρωι ζώιτω γεγονέναι, τουτέστι ἐχϑύι, σταρατελήσιον χατ᾽ 

ἀρχάς. ἀνέμους δὲ γίνεσθαι τῶν λετιτοτάτων ἀτμῶν τοῦ ἀέρος 

ἀποχριγομένων χαὶ ὅταν ἀϑροισϑῶσι χινουμένων, ὑετὸν δὲ ἐκ τῆς 
ἀτμίδος τῆς ἐχ γῆς ὑφ᾽ ἥλιον ἀναδιδομένης" ἀστρατιὰς δέ, ὅταν 

ἄνεμος ἐμττέσιτων. διιστᾶι τὰς νεφέλας. οὗτος ἐγένετο χατὰ ἔτος 

τρίτον τῆς τεσσαραχοστῆς δευτέρας ὀλυμπιάδος. 
12. ΗΈΒΜ, {τῖβ. 10 (Ὁ. 608) ὃ πολίτης αὐτοῦ (Ὧ08 Τ4168) ἀναξίμανδρος 

τοῦ ὑγροῦ πρεσβυτέραν ἀρχὴν εἶναι λέγει τὴν ἀΐδιον κίνησιν χαὶ ταύτηι τὰ 
μὲν γεννᾶσϑαι τὰ δὲ φϑείρεσϑαι. 

18. (Δ πι|51.] ἀ6ὸ ΜΧΕ6 2, 10. 9155.21 ἔτει οὐδὲν κωλύει μίαν τινὰ οὖσαν τὸ 
πᾶν μορφήν, ὡς χαὶ ὁ ᾿Αναξίμανδρος καὶ ὃ ᾿ἀναξιμένης λέγουσιν, ὃ μὲν ὕδωρ 
εἶναι φάμενος τὸ πᾶν, ὁ δέ, ὁ ᾿Αναξιμένης, ἀέρα, καὶ ὅσοι ἄλλοι οὕτως εἶναι 
τὸ πᾶν ἕν ἠξιώχασιν, τοῦτο ἤδη σχήμασί τε χαὶ πλήϑει καὶ ὀλιγότητι, καὶ τῶι 
μανὸν ἢ πυχνὸν γίνεσϑαι, πολλὰ καὶ ἄπειρα ὄντα τε καὶ γιγνόμενα ἀπεργά- 
ζεσϑαι [τὸ ὅλον]. 

Ὁ 1919, Ετδβτα. ἃ. Ὑοτβοκτ, 2 
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14. ΑΕτ. ἀδ ρἶδο. 1 8, 8 (Ὁ. 2117) Ἀναξίμανδρος δὲ Πραξιάδου Μιλήσιός 
φησι τῶν ὄντων ἀρχὴν εἶναι τὸ ἀπειρον᾽ ἐκ γὰρ τούτου πάντα γίγνεσϑαι καὶ 
εἰς τοῦτο πάντα φϑείρεσϑαι. διὸ καὶ γεννᾶσϑαι ἀπείρους χόσμους καὶ πάλιν 
φϑείρεσϑαι εἰς τὸ ἐξ οὗ γίγνεσϑαι. λέγει γοῦν διότι ἀπέραντὸόν ἐστιν, ἵνα μηδὲν 
ἐλλείπηι ἡ γένεσις ἡ ὑφισταμένη. ἁμαρτάνει δὲ οὗτος μὴ λέγων τί ἐστι τὸ 
ἄπειρον, πότερον ἀήρ ἐστιν ἢ ὕδωρ ἢ γῆ ἢ ἀλλα τινὰ σώματα. ἁμαρτάνει 
οὖν τὴν μὲν ὕλην ἀποφαινόμενος, τὸ δὲ ποιοῦν αἴτιον ἀναιρῶν. τὸ γὰρ ἄπειρον 
οὐδὲν ἄλλο ἢ ὕλη ἐστίν" οὐ δύναται δὲ ἡ ὕλη εἶναε ἐνέργεια, ἐὰν μὴ τὸ ποιοῦν 
ὑποχέηται. 

15. Απιβτ. Ρέγβ. Γ 4. 203" 6. 
ἅπαντα γὰρ ἢ ἀρχὴ ἢ ἐξ ἀρχῆς, τοῦ δὲ ἀπείρου οὐχ ἔστεν 

ἀρχή᾽ εἴη γὰρ ἂν αὐτοῦ πέρας. ἔτε δὲ καὶ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον 
ὡς ἀρχή τις οὖσα᾽ τό τε γὰρ γενόμενον ἀνάγχη τέλος λαβεῖν, καὶ 
τελευτὴ πάσης ἐστὶ φϑορᾶς. διὸ χαϑάτιερ λέγομεν, οὐ ταύτης 

ἀρχή, ἀλλ᾽ αὕτη τῶν ἄλλων εἶναι δοχεῖ χαὶ τιεριέχειν ἅτιαντα χαὶ 
χκάντα χυβερνᾶν, ὥς φασιν ὅσοι μὴ “τοιοῦσι παρὰ τὸ ἄτεειρον ἄλλας 

αἰτίας οἷον νοῦν ἢ φιλίαν. χαὶ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ ϑεῖον᾽ ἀϑάνατον 

γὰρ καὶ ἀνώλεθρον, ὥς φησιν ὁ ᾿Αναξίμανδρος χαὶ οἱ πλεῖστοι 
τῶν φυσιολόγων. τοῦ δ᾽ εἶναί τι ἄπειρον ἡ σιίστις ἐχ πτέντε μάλιστ᾽ 
ἂν συμβαίνοι σχοτοῦσιν, ἔχ τε τοῦ χρόνου (οὗτος γὰρ ἄπειρος) καὶ 

ἐχ τῆς ἐν τοῖς μεγέϑεσι διαιρέσεως (χρῶνται γὰρ οἱ μαϑηματιχοὶ 
τῶι ἀτιείρωι), ἔτι τῶι οὕτως ἂν μόνως μὴ ὑττολείσεειν γένεσιν καὶ 

φϑοράν, εἰ ἄπειρον εἴη ὅϑεν ἀφαιρεῖται τὸ γιγνόμενον. ἔτι τῶι 

τὸ τιετιερασμένον ἀξὶ πρός τι “περαίνειν, ὥστε ἀνάγχη μηδὲν εἶναι 

πέρας, εἰ ἀεὶ περαίνειν ἀνάγχη ἕτερον τιρὸς ἕτερον. μάλιστα δὲ 
χαὶ χυριώτατον, ὃ τὴν χοινὴν σπτοιεῖ ἀττιορίαν πᾶσιν" διὰ γὰρ τὸ 

ἐν τῆι νοήσει μὴ ὑπολείτιειν χαὶ ὅ ἀριϑμὸς δοχεῖ ἄπειρος εἶναι 
χαὶ τὰ μαϑηματιχὰ μεγέϑη χαὶ τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. ἀπείρου δ᾽ 

ὄντος τοῦ ἔξω, χαὶ σῶμα ἄπειρον εἶναι δοχεῖ χαὶ χόσμοι. 
10, Ατεχ. Μοίαρῃ. θ0, 8 προσέϑηχε δὲ τῆι ἱστορίαι καὶ τὴν ᾿Αναξιμάνδρου 

δόξαν, ὃς ἀρχὴν ἔϑετο τὴν μεταξὺ φύσιν ἀέρος τε χαὶ πυρός, ἢ ἀέρος τε καὶ 
ὕδατος" λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως. ἴαΙΒοἢ) 85 Αὐΐβί. ἄθ ἌἽβδϑίο Γ 8. 8080 12, Ν6- 
Ρἢ. Α 7. 988 ἃ 830 ἃ. ἃ. δῖ, ϑυβοῦ!οββοη; στρ]. ἀδρσοροηπ Ῥῆγβ. Α 4. 1815 12 οἱ 
μὲν γὰρ ἕν ποιήσαντες τὸ ὃν σῶμα τὸ ὑποκείμενον ἢ τῶν τριῶν τι ἢ ἄλλο 
ὃ ἐστι πυρὸς μὲν πυχνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον, τάλλα γεννῶσι πυχνότητι 
καὶ μανότητι πολλὰ ποιοῦντες... 20 οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιό- 
τητας ἐκκρίνεσϑαι, ὥσπερ ᾿Αναξίμανδρός φησι. 

11. Αυουῦβτιν. Ὁ, Ὁ. ΥΠ1|Ὶ2 πορ οηΐηι ἐα ἰθτα γὸ βἰομὲ Τλαΐοδ δὰ τ ΟΥ̓ 6 
86 δα 8ιιὶ8 ργοργὶϊδ ργἱποὶριϊδ φμαβηια γε8 παϑοὶ ριιίαυϊί, φιαθ γορ γι ποὶρια 
δἰ σιαγμηι 6886 ογοαϊαϊέ ἐπβηϊία, δὲ ἱηηιωμογαδὶϊοθ. ἡυνο8 σίσηθγα οἱ χιιαδοιην-, 
ἔην εἷβ ογϊιιίμγ; θοϑημθ τη ο8. ηιοῖο αἰδϑοϊυϊ πιοῦο ἰΐογιι σίσηὶ οαἰδέμπαυϊέ 
φμαπία χιίδηια αοἰαΐε δια πιαηοῦα ροίμογξ, πο ἴρ86 αἰϊχιιλα αἰυϊπας πιοηζὶ ἐν Νι18 

γεγιι ορογῖθιι8 ἰγίδιιοηδ. ϑυμρι. ἀθ ὄβθὶο 615, 18 4. δὲ Θαλοῦ πολίτης καὶ 
ἑταῖρος . .. ἄπειρον δὲ πρῶτος ὑπέϑετο ἵνα ἔχηι χρῆσϑαι πρὸς τὰς γενέσεις 
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ἀφϑόνως" καὶ χόσμους δὲ ἀπείρους οὗτος καὶ ἕχαστον τῶν κόσμων ἐξ ἀπεί- 
ρου τοῦ τοιούτου στοιχείου ὑπέϑετο, ὡς δοκεῖ. Αττ. 171,12 (Ὁ. 802) Ἀ. ἀπε- 
φήνατο. τοὺς ἀπείρους οὐρανοὺς ϑεούς. Οἷα. ἃ. παῖ. ἃ. 1 10, 26 Αἀπααϊπαπανὶ 
ατεέονρα ορίρϊο οδϑὲ παΐϊυοϑ 6886 (608 ἰοησὶδ ἐπ ίογυαϊ 8 οΥονξὶδ οοοὶἀογεέϊδηιο, δοβῴιιθ 
ἐηημηλεγαδιὶϊ 8 6886 Ἠινοβ. 864 08 ἀδιθνι γυὐδὶ 8οηιριἐδυηρν ἐιξεϊϊεφενα γιὲ }ο8- 
ϑιωημδ ΔΕΤ. ΠΊ1, 8 (Ὁ. 321) Ἅ4., Ἀναξιμένης, ᾿Αρχέλαος, Ξενοφάνης, Διογένης, 

“εύχιππος, Δημόκριτος, Ἐπίχουρος ἀπείρους χόσμους ἐν τῶι ἀπείρωι, χατὰ 

πᾶσαν περιαγωγήν [ὈΡ]αῖ. περίστασιν). ἴθ. 8. (Ὁ. 329) τῶν ἀπείρους ἀποφηνα- 
μένων τοὺς χόσμους ᾿Α. τὸ ἴσον αὐτοὺς ἀπέχειν ἀλλήλων. 4, 6 (Ὁ. 381) ... 
φϑαρτὸν τὸν χόσμον. 

18. Δετ. ἢ 18, 1 (Ὁ. 842) ᾿Α. [8ο. τὰ ἄστρα εἶναι πιλήματα ἀέρος τρο- 
χοειδῆ, πυρὸς ἔμπλεα, κατά τι μέρος ἀπὸ στομίων ἐχπνέοντα φλόγας. 15, ὃ 
(Ὁ. 845) ᾿4. χαὶ Μητρόδωρος ὃ Χῖος χαὶ Κράτης ἀνωτάτω μὲν πάντων τὸν 
ἥλιον τετάχϑαι, μετ᾽ αὐτὸν δὲ τὴν σελήνην, ὑπὸ δὲ αὐτοὺς τὰ ἀπλανῇ τῶν 

ἄστρων χαὶ τοὺς πλανήτας. 16, 5 (Ὁ. 845) ᾿4. ὑπὸ τῶν χύχλων χαὶ τῶν σφαι- 

ρῶν, ἐφ᾽ ὧν ἕχαστος 80. ἀστήρ] βέβηκε, φέρεσθαι [β6. τοὺς ἀστέρας]. 

19. ΘΊΜΡῚ, ἀρ 8610 411, 1 ταῦτα οὖν, φησίν [Αὐἱδῦ. 2915 29] ᾿ἐχ τῶν περὶ 
ἀστρολογίαν ϑεωρείσϑω᾽. καὶ γὰρ ἐχεῖ περὶ τῆς τάξεως τῶν πλανωμένων καὶ 

περὶ μεγεθῶν χαὶ ἀποστημάτων ἀποδέδειχται ᾿Αναξιμάνδρου πρώτου τὸν περὶ 
μεγεϑῶν χαὶ ἀποστημάτων λόγον εὑρηκότος, ὡς Εὔδημος ἱστορεῖ τὴν τῆς 9έ- 
σεως τάξιν εἰς τοὺς Πυϑαγορείους πρώτους ἀναφέρων. τὰ δὲ μεγέϑη καὶ τὰ 

ἀποστήματα ἡλίου χαὶ σελήνης μέχρι νῦν ἔγνωσται ἀπὸ τῶν ἐχλείψεων τὴν 

ἀφορμὴν τῆς καταλήψεως λαβόντα, καὶ εἰκὸς ἦν ταῦτα καὶ τὸν ᾿Αναξίμανδρον 

εὑρηκέναι, καὶ Ἑρμοῦ δὲ καὶ ᾿Αφροδίτης ἀπὸ τῆς πρὸς τούτους μεταπαραβολῆς. 

20. Ῥιαν. Ν, Η. ΧΥῚΙΠ 218 οοσαδιη πιαδιεξίιι Ῥεγσὶϊαγὴι Ἠδεβιοάνδ.. 
ἰγααιαϊέ εγὶ, ομὴν ἀαοχιίποοίιιη ανεξιινιηὴ σοη ἢ οογοἔιιν, ΤΠ]αῖο8 ΧΧΥ͂. αἷς αὖ αεηιῖ- 
ποοῖίο ἰνβὶ. 8. 12 ἢ. 18], ἀπαασϊηπιαπάον ΧΧΙ͂Χ. 

21. Δετ. Π 20, 1 (Ὁ. 348) ᾿4. [ες. τὸν ἥλιον) κύκλον εἶναι ὀχτωχαιειχοσα- 
πλασίονα τῆς γῆς, ἁρματείωι τροχῶι παραπλήσιον, τὴν ἁψῖδα ἔχοντα κοίλην, 
πλήρη πυρός, χατά τι μέρος ἐχφαίνουσαν διὰ στομίου τὸ πῦρ ὥσπερ διὰ 
πρηστῆρος αὐλοῦ. καὶ τοῦτ᾽ εἶναι τὸν ἥλιον. 21,1.Ὁ. 361) Ἀ. τὸν μὲν ἥλιον 
ἴσον εἶναι τῆι γῆι, τὸν δὲ κύχλον, ἀφ᾽ οὗ τὴν ἐχπνοὴν Ἢ καὶ ὑφ᾽ οὗ περι- 
φέρεται, ἑπταχαιειχοσαπλασίω τῆς γῆς. 24,2 (Ὁ. 864) 4. [856. γίγνεσϑαι τὴν 
ἔχλειψιν ἡλίου] τοῦ στομίου τῆς τοῦ πυρὸς ἐχπνοῆς ἐὐιλεύμένου 

22. -- Π 26, 1 (Ὁ. 855) ᾿Α. [86. σελήνην] κύκλον εἶναι ἐννεαχαιδεχαπλα- 
σίονα τῆς γῆς, ὅμοιον ἁρματείωι {(τροχῶι) κοίλην ἔχοντι τὴν ἁψῖδα καὶ πυ- 
ρὸς πλήρη καϑάπερ τὸν τοῦ ἡλίου, χείμενον λοξόν, ὡς κἀκεῖνον, ἔχοντα μίαν 
ἐχπνοήν οἷον πρηστῆρος αὐλόν ἐχλείπειν δὲ κατὰ τὰς τροπὰς τοῦ τροχοῦ. 
28, 1 (Ὁ. 358) Ἀ4., “Ξενοφάνης, Βήρωσος ἴδιον αὐτὴν ἔχειν φῶς. 29, 1 (Ὁ. 859) 
Α. 86. ἐκλείπειν τὴν σελήνην] τοῦ στομίου τοῦ περὶ τὸν τροχὸν ἐπιφραττομένου. 

23. --- ΤΠ 8, 1 (Ὁ. 8617) περὶ βροντῶν ἀστραπῶν χεραυνῶν “πρηστήρων 
τε χαὶ τυφώνων. ᾿Α. ἐκ τοῦ πνεύματος ταυτὶ πάντα συμβαίνειν" ὅταν γὰρ 

περιληφϑὲν νέφει παχεῖ βιασάμενον ἐχπέσηι τῆι λεπτομερείαι καὶ κουφότητι, 

τόϑ᾽ ἡ μὲν ῥῆξις τὸν ψόφον, ἡ δὲ διαστολὴ παρὰ τὴν μελανίαν τοῦ νέφους 
τὸν διαυγασμὸν ἀποτελεῖ. ϑέκεο. Ναί. Ου. Π 18 Απααϊηιανάγιιθ ονυμα αὐ 

δρίγίδιιηι γε. ἐοηϊένιια, ἐπιφιῖέ, διυιὲ τυ δὲθ ἰσίαε βοπι8. φμανε ἐπαεφιαῖϊία βεριἐ 

φιῆα δὲ ἔρ86 8ριγιδιι8 ἱπασηιαϊθ εδὲ., χιαγο οἰ ϑούθηο ἰομαὶξ φυῖα ἐμῆς χιοφθθ ῬΕΥ͂ 
2 
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οὐ αϑϑια δὲ. βοίβδιρι αὔὖγα 8ρ γὶ 8 μγοϑὶϊέ, αὐ χφιανὸ αἰἰημαπο πον ζμϊσιεγαΐ ἐξ 
ἐοπα δ σιῖα. δρ᾽ γιέ τυ ΥΉΟΥ ποῦν υαἰμάξ ἴθι βαγαριαηι, ὃν ϑοθιρα υαἰιξ. φιμά 
ἐδέ. εγφο ἴμβα, πιεϊφσεγαίο ὃ αογίθϑ. αἰἀμοοδδ 86 οογγιοηδίθφιια ἰασίαξιο. Ἰαπσιιηι. 
ἐρηοην πθὸ Θοὶἐμεγιρη, ἀρεγίοηβ. ηιά. εδὲ γεἰμθη ὃς αογὶογὴδ ἀδηϑιογίβηια βρὶγεξ8 
ομγϑμϑ. (Βοὶρὺ ΑΠΑΧΒΡΌΓΆΒ). 

24. ΔΈτ. ΠΙ 1,1 (Ὁ. 814) 4. ἄνεμον εἶναι ῥύσιν ἀέρος τῶν λεπτοτάτων 
ἐν αὐτῶι καὶ ὑγροτάτων ὑπὸ τοῦ ἡλίον κινουμένων ἢ τηχομένων. 

-- ΠῚ 10, 2 (Ὁ. 8316) ᾿4. λίϑωι κίονι τὴν γῆν προσφερῆ᾽ τῶν ἐπιπέ- 
δων κα κ [8. ἢ, 11, 8]. 

26. ΑΞιΒΤ. ἀθ οᾶθ]0 Β 18, 200» 10 εἰσὶ δέ τινες οἱ διὰ τὴν ὁμοιότητά 
φασιν αὐτὴν δε. γῆ») μένειν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων ̓ 4.. μᾶλλον μὲν γὰρ οὐϑὲν ἄνω 
ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια φέρεσϑαι προσήκει το ἐπὶ τοῦ μέαου ἱδρυμένον χαὶ 
ὁμοίως π ὃς τὰ ἔσχατα ἔχον" ἅμα δ᾽ ἀδύνατον εἰς τἀναντία ποιεῖσϑαι τὴν 
κίνησιν, ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγχης μένειν. 

21. ΑἈιοτ, Μρίθοσ. Β:1. 358) 9. εἶναι γὰρ. τὸ πρῶτον ὑγρὸν ἅπαντα τὸν 
περὶ τὴν γῆν τόπον, ὑπὸ. δὲ, τοῦ ἡλίου ξηραινόμενον τὸ μὲν διατμίσαν πνεύ- 
ματα καὶ τροπὰς ἡλίου καὶ σελήνης φασὶ ποιεῖν, τὸ δὲ λειφϑὲν ϑάλατταν εἶναι" 
διὸ καὶ. ἐλάττω γίνεσϑαι ξηραινομένην οἴονται χαὶ τέλος ἔσεσϑαί ποτε πᾶσαν 
ξηράν. ΑἸΕΧ, κ. ἃ, δέ, 61, 3. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὑπόλειμμα λέγουσιν εἶναι τὴν 
ϑάλασσαν τῆς πρώτης ὑγρότητος" ὑγροῦ γὰρ ὄντος τοῦ περὶ τὴν γὴν τόπου 
χάἄπειτα τὸ μέν τι. τῆς ὑγρότητος ὗπο τοῦ ἡλίου ἐξατμίζεσϑαι καὶ γίνεσϑαι 
πνεύματά τε ἐξ αὐτοῦ καὶ τροπὰς ἡλίου τε καὶ σελήνης. ὡς διὰ τὰς ἀτμίδας. 
ταύτας καὶ. τὰς ἀναϑυμιάσεις κἀχείνων τὰς τροπας ποιουμένων, ἔνϑα ἡ ταύτης. 
αὐτοῖς χορηγία γίνεται, περὶ ταῦτα τρεπομένων" τὸ δέ τι αὐτῆς ὑπολειφϑὲν 
ἐν τοῖς κοίλοις τῆς γῆς τόποις ϑάλασσαν εἶναι" διὸ χαὶ ἐλάττω γίνεσθαι ξη- 
ραινομένην ἑχάστοτε͵ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τέλος ἔσεσϑαί ποτε, ξηράν' ταύτης 
τῆς δόξης ἐγένετο, ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος [ΡΈγβ. ορίπ. ἔν. 28. Ὁ. 494] ᾿ἡναξί- 
μανδρός τε καὶ Διογένης. ΔΤ, ΠῚ 10, 1 (Ὁ. 381) Α.. την ϑάλασσών φησιν εἶναι 
τῆς πρώτης ὑγρασίας λείψανον, ἧς τὸ μὲν πλεῖον μέρος ἀνεξήρανε τὸ "πὸ τὸ 
δὲ ὑπολειφϑὲν διὰ τὴν ἔχχαυσιν μετέβαλεν. 

28. Αμμιᾶν. ΧΥ͂Ι 1, 12 (Εγάθοθθη) ἀπααϊηναηου αἱξ ἀγοβορηίοην πὐναῖα. 

αρϑέμιωη, βἰοοϊαίε αὐ ροδὲ νιαάογεβ. μεδυίινς ἐεγγαηε γἱθῖαθ ραπᾶογα φγαηίογοϑ, 

χιιαδ ρεπείγαΐ βιιρογηαιβ αον' υἱοϊονεῖμβ δὲ τϊηϑῖμβ8 (Ὁ ΤΟΥ 6α8 υε)ιθηιοηξὶ δρὶγὶξμ ψιια8- 
δαίαηι οἱογὶ ργοργὶδ βεάίδιιϑ, χια (6 ὁαιιϑα ἔγθηιου 68 ̓λεῖιι8 ποδὶ υαρογαξβ ἱεηιρο- 
γίδιιδ απ πίρῖα ἀχιαγιν οαεἰοβέδιογη διρον [ἰϑίονια οι ἰισιαιί, ἰάδοχιε Νερξιηληι 
τρηθη 8 δυδϑίαν ας ροξεδίαἑοην Ἐπηοδίσαεον οἱ δἰδιοιθιοπα ρορίας υδέογοϑ οἔ ἐδιδο- 
ἰοσὶ πιριομιραγιν [Απασαληιθηθ8 ΑΟΟαγβίδητβ γρ]. 5, 24. ἡ. 21], 

29. Δεν. ΤΥ͂ 8, 2 (Ὁ. 381 ποῦ) ᾿4. δὲ χαὶ ᾿ἀναξίμανδρος (ἢ) χαὶ ᾿Αναξαγόρας. 
καὶ ᾿Αρχέλαος ἀερώδη τῆς ψυχῆς. τὴν φύσιν εἰρήχασιν. 

80. ΑὉπ᾿ Ὗ 19, 4 (Ὁ. 480) Ἀ4, ἐν ὑγρῶι γενηϑῆναι τὰ πρῶτα ζῶια φλοι- 
οἷς περιεχόμενα ἀχανϑώδεσι, προβαινούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἀποβαίνειν ἐπὶ τὸ 

. ξηρότερον καὶ. περιρρηγνυμένου τοῦ φλοιοῦ. ἐπ᾿ ὀλίγον μεταβιῶναι. ΟΕΝΒ8ο- 
ἘΠΝ. 4, 1 Α. Μιϊερῖνϑ υἱάογὶ ϑἰδὲ ἐα ἀγα ἐογγαχυο σα αοξ8 ἐαογξο8 6888 ϑῖ}6 ρίδοα8. 
8εὶ Ῥιβοῖϑιιϑ δἰηεϊ ηια .απὐηιαϊδα; ὑπ. 48. ποηεΐνηθθ οογιογουΐδδα Γδέμϑφμο (ὦ ριδδν- 
ἑαέορι ἱμεέμδ γοίθηέοϑ ἔμ ἀθηιαθνι γυιρἐϊδ 1118 υἱγοβ. με θγοϑχιο φυὶ ἰαθλ 86 αἴθὲδ 
Ῥοβϑοηξ ργοοοϑαῖϑϑο, Ῥυστ. ϑγτηρ. ΥἼΠ 8, 4 οἱ δ᾽ ἀφ᾽ Ἕλληνος τοῦ παλαιοῦ καὶ 
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πατρογενείωι Ποσειδῶνι ϑύουσιν, ἐκ τῆς ὑγρᾶς τὸν ἄνϑρωπον οὐσίας φῦναι 
δόξαντες ὡς καὶ Σύροι" διὸ καὶ σέβονται τὸν ἐχϑῦν ὡς ὁμογενῆ καὶ σύντρο- 
φον ἐπιεικέστερον ᾿ἀναξίμανδρου φιλοσοφοῦντες" οὐ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐκεῖνος 

ἰχϑῦς καὶ ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ ἐν ἰχϑύσιν ἐγγενέσθαι τὸ πρῶτον ἀνϑρώπους ἀπο- 
φαίνεται καὶ τραφέντας, ὥσπερ οἱ γαλεοί, καὶ γενομένους ἱκανοὺς ἑαυτοῖς βοη- 

ϑεῖν ἐχβῆναι τηνιχαῦτα καὶ γῆς λαβέσϑαι. καϑάπερ οὖν τὸ πὶρ τὴν ὕλην, ἐξ 
ἧς ἀνήφϑη, μητέρα καὶ πατέρα οὖσαν ἤσϑιεν, ὡς ὃ τὸν Κήυχος γάμον εἰς τὰ 
Ἡσιόδου παρεμβαλὼν εἴρηκεν, οὕτως ὁ 4. τῶν ἀνθρώπων πατέρα χαὶ μητέρα 
χοινὸν ἀποφήνας τὸν ἰχϑῦν διέβαλε πρὸς τὴν βρῶσιν; νεῖ. ἄς 50]. δηΐηι. 88. 
982.Α τοῦ δὲ γαλεοῦ τὸ φιλόστροργον . .. τίχτουσι μὲν γὰρ ὠιὸν εἶτα ζῶιον 

οὐχ ἐχτὸς ἀλλ᾽ ἐντὸς ἐν ἑαυτοῖς χαὶ τρέφουσιν οὕτω χαὶ φέρουσιν ὥσπερ ἐκ 
δευτέρας γενέσεως" ὅταν δὲ μείζονα ἀωυὴ μεϑιᾶσι ϑύραζε χελ. 

9. ΑΝΑΧΙΜΕΝΕΝ. 

Α. ΤΕΒΕΝ ὕΝῸ ΠΕΗΒΕ. 
1. θιοα. 1] 8. 

᾿Δναξιμένης Εὐρυστράτου ϊιλήσιος ἤχουσεν ᾿ἀναξιμάνδρου 
(ἔνιοι δὲ χαὶ Παρμενίδου φασὶν ἀχοῦσαι αὐτόν; γοτβρτθηρίο Νοίί2). 

οὗτος ἀρχὴν ἀέρα εἶπτεν χαὶ τὸ ἄπειρον. χινεῖσϑαι δὲ τὰ ἄστρα 
οὐχ ὑττὸ [80 ΒΡῚ1] γῆν, ἀλλὰ σιερὶ γῆν. 

χέχρηταί τε λέξει ἶβο ΒΡ] ᾿Ιάδι ἁπιλῆι χαὶ ἀπερίττῳ. χαὶ γεγένη- 
ται μέν, καϑά φησιν ᾿Απολλόδωρος, περὶ τὴν Σάρδεων ἅλωσιν, ἐτε- 
λεύτησε δὲ τῆι ἑξηχοστῆι τρίτης ὀλυμπιάδι [6285]; νρὶ. Κλ. Μπμϑ. 
81, 27. 

γεγόνασι δὲ χαὶ ἄλλοι δύο “αμψαχηνοί, δήτωρ καὶ ἱστορι- 
χός, ὃς ἀδελφῆς υἱὸς ἦν τοῦ ῥήτορος τοῦ τὰς ᾿4λεξάνδρου πράξεις 
γεγραφότος. 

2. ϑστρλβ. 

᾿Αναξιμένης Εὐρυστράτου Πϊιλήσιος φιλόσοφος, μαϑητὴς χαὶ 

διάδοχος ᾿Δναξιμάνδρου τοῦ Μιλησίου, οἱ δὲ καὶ Παρμενίδου ἔφα- 
σαν. γέγονεν (ἐν τῆι γε ὀλυμτιιάδι [6607]} ἐν τῆι Σάρδεων ἁλώ- 
σει, ὅτε Κῦρος ὁ Πέρσης Κροῖσον χαϑεῖλεν [- δ4θ]. 

8. Εὐξεβ. σἤτου. “};ναξιμένης φυσικὸς ἐγνωρίζετο οἱ. 65, 4 [667|6, 
Κυτοβ Εθρίθγαηρβϑηι τ). 

4, Απιβτ. Μοίδρῃηγβ. 4 4. 984: ὅ, 

᾿Α. δὲ ἀέρα καὶ “ιογένης πρότερον ὕδατος χαὶ μάλιστ᾽ ἀρχὴν 
τιϑέασι τῶν ἁπλῶν σωμάτων... 21 τί τὸ αἴτιον; οὐ γὰρ δὴ τό 
γε ὑττοχείμενον αὐτὸ “τοιεῖ μοραβα λλὲὴν ἑαυτό" λέγω δ᾽ οἷον οὔτε 
τὸ ξύλον οὔτε ὁ χαλχὸς αἴτιος τοῦ μεταβάλλειν ἑχάτερον αὐτῶν 
οὐδὲ ποιεῖ τὸ μὲν ξύλον χλίνην ὁ δὲ χαλχὸς ἀνδριάντα, ἀλλ᾽ ἔτε- 
ρόν τι τῆς μεταβολῆς αἴτιος. 
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ὅ. ΚΙΜΡῚ, Ρἢγβ, 24, 26 (ΤᾺΘορἢν. Ρῇῆγνγβ. θοχ. ἔγ. 2). Ὁ. 416). 

᾿Α.. δὲ Εὐρυστράτου ιλήσιος, ἑταῖρος γεγονὼς ᾿Αναξιμάνδρου, 
μίαν μὲν χαὶ αὐτὸς τὴν ὑποχειμένην φύσιν καὶ ἄπειρόν φησιν 
ὥστεερ ἐκεῖνος, οὐχ ἀόριστον δὲ ὥσπερ ἐχεῖνος, ἀλλὰ ὡρισμένην, 
ἀέρα λέγων αὐτόν" διαφέρειν δὲ μανότητι καὶ πυχνότητι κατὰ τὰς 
οὐσίας. χαὶ ἀραιούμενον μὲν πῦρ γίνεσϑαι, πυχνούμενον δὲ ἄνε- 

μον, εἶτα νέφος, ἔτι δὲ μᾶλλον ὕδωρ, εἶτα γῆν, εἶτα λέϑους, τὰ 

δὲ ἄλλα ἐκ τούτων. κίνησιν δὲ χαὶ οὗτος ἀΐδιον ποιεῖ, δι ἣν 
χαὶ τὴν μεταβολὴν γένεσϑαι. 149, 82 ἐπὶ γὰρ τούτου μόνου Θεό- 
φραστος ἐν τῆι Ἱστορίαι τὴν μάνωσιν εἴρηχε χαὶ πύχνωσιν, δῆλον 

δὲ ὡς καὶ οἱ ἄλλοι τῆι μανότητι καὶ πυχνότητι ἐχρῶντο. 

θ. Ρυῃστ. ϑτοπι. 8 (Ὁ. 519). 

᾿Ἵναξιμένην δέ φασι τὴν τῶν ὅλων ἀρχὴν τὸν ἀέρα εἰπεῖν χαὶ 
τοῦτον εἶναι τῶι μὲν μεγέϑει ἄπειρον, ταῖς δὲ “τερὶ αὐτὸν πτοοιό- 
τησιν ὡρισμένον᾽ γενγᾶσϑαΐς τε τιάντα χατὰ τινὰ πύχψωσιν τούτου 

χαὶ πάλιν ἀραίωσιν. τήν γὲ μὴν χένησιν ἐξ αἰῶνος ὑπάρχειν" 
πιλουμένου δὲ τοῦ ἀέρος πρώτην γεγενῆσθαι λέγδε τὴν γῆν πλα- 
τεῖαν μάλα διὸ χαὶ κατὰ λόγον αὐτὴν ἐποχεῖσϑαι τῶι ἀέρι" χαὶ 

τὸν ἥλιον χαὶ τῆν σελήνην χαὶ τὰ λοιττὰ ἄστρα τὴν ἀρχὴν τῆς 
γενέσεως ἔχειν ἐχ γῆς. αἀπτοφαένεται γοῦν τὸν ἥλιον γῆν, διὰ δὲ 
τὴν ὀξεῖαν χίνησιν καὶ μάλ᾽ ἱκανῶς ϑερμὴν ταύτην καῦσιν λαβεῖν. 

1. Βιρροι, Βοῖ, 1 Τ (Ὁ. 561). 

.Α. δὲ χαὶ αὐτὸς ὧν Ἰιλήσιος υἱὸς δ᾽ Εὐρυστράτου, ἀέρα 1 

ἄπειρον ἔφη τὴν ἀρχὴν εἶναι, ἐξ οὗ τὰ γινόμενα καὶ τὰ γεγονότα 

χαὶ τὰ ἐσόμενα χαὶ ϑεοὺς χαὶ ϑεῖα γίνεσϑαι, τὰ δὲ λοιττὰ ἐχ τῶν 

τούτου ἀττογόνων. τὸ δὲ εἶδος τοῦ ἀέρος τοιοῦτον᾽ ὅταν μὲν ἃ 
ὁμαλώτατος ἦι, ὄψει ἄδηλον, δηλοῦσϑαι δὲ τῶι ψυχρῶι καὶ τῶι 
ϑερμῶι χαὶ τῶι νοτερῶι χαὶ τῶι κινουμένωι. χινεῖσθαι δὲ ἀεί" οὐ 
γὰρ μεταβάλλειν ὅσα μεταβάλλει, εἰ μὴ χινοῖτο. πυχνούμεγον γὰρ 
καὶ ἀραιούμενον διάφορον φαίνεσϑαι᾽ ὅταν γὰρ εἰς τὸ ἀραιότερον 8 

διαχυϑῆε, τεῦρ γίνεσϑαι, ἀνέμους δὲ πάλιν εἶναι ἀέρα πυχνούμε- 

γον, ἐξ ἀέρος (δὲ) νέφος ἀπτοτελεῖσθϑαι χατὰ τὴν τοίλησιν, ἔτι δὲ 

μάλλον ὕδωρ, ἐπὶ τιλεῖον πυχνωϑέντα γῆν χαὶ εἰς τὸ μάλεστα 

[πυχνότατον] λέϑους. ὥστε τὰ χυριώτατα τῆς γενέσεως ἐναντία 
εἶναι ϑερμόν τε χαὶ ψυχρόν. τὴν δὲ γῆν στλατεῖαν εἶναι ἐπ᾽ 4 
ἀέρος ὀχουμένην, ὁμοίως δὲ χαὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ ἄλλα 
ἄσερα σεάντα πύρινα ὄντα ἐποχεῖσϑαι τῶι ἀέρι διὰ πλάτος. γε- ὅ 
γονέναι δὲ τὰ ἄστρα ἐκ γῆς διὰ τὸ τὴν ἰχμάδα ἐχ ταύτης ἀνίστα- 
σϑαι, ἧς ἀραιουμένης τὸ ποῦρ γίνεσϑαι, ἐχ δὲ τοῦ πυρὸς μετεωρι- 

ζομένου τοὺς ἀστέρας συνίστασϑαι. εἶναι δὲ χαὶ γεώδεις φύσεις 
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ἐν τῶι τόπωι τῶν ἀστέρων συμπεριφερομένας ἐχείνοις. οὐ 

χινεῖσϑαι δὲ ὑπὸ γῆν τὰ ἄστρα λέγει, χαϑὼς ἕτεροι ὑπειλήφασιν, 
ἀλλὰ περὶ γῆν, ὡσπερεὶ τιερὶ τὴν ἡμετέραν χεφαλὴν στρέφεται τὸ 
σεελίον. χρύτιτεσϑαί τε τὸν ἥλιον οὐχ ὑπὸ γῆν γενόμενον, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ τῶν τῆς γῆς ὑψηλοτέρων μερῶν σχεπόμενον χαὶ διὰ τὴν 
“πλείονα ἡμῶν αὐτοῦ γενομένην ἀπόστασιν. τὰ δὲ ἄστρα μὴ ϑερ- 
μαένειν διὰ τὸ μῆχος τῆς ἀποστάσεως. ἀνέμους δὲ γεννᾶσϑαι, 
ὅταν ἦι πεττυχνωμένος ὁ ἀὴρ καὶ ὠσϑεὶς φέρηται" συνελϑόντος δὲ 
χαὶ ἐπὶ ττλεῖον “ταχυνϑέντος νέφη γεννᾶσθαι χαὶ οὕτως εἰς ὕδωρ 
μεταβάλλειν. χάλαζαν δὲ γίνεσθαι, ὅταν ἀττὸ τῶν νεφῶν τὸ ὕδωρ 
καταφερόμενον τταγῆτ᾽ χιόνα δέ, ὅταν αὐτὰ ταῦτα ἐνυγρότερα ὄντα 

πῆξεν λάβη. ἀστραπὴν δ᾽ ὅταν τὰ νέφη διιστῆται βίαι τενευ- 
μάτων" τούτων γὰρ διισταμένων λαμτιρὰν καὶ πυρώδη γένεσϑαι 

τὴν αὐγήν. ἴριν δὲ γεννᾶσθαι τῶν ἡλιαχῶν αὐγῶν εἰς ἀέρα συνε- 
στῶτα σιιπτουσῶν. σεισμὸν δὲ τῆς γῆς ἐπὶ πλεῖον ἀλλοιουμένης 
ὑτεὸ θερμασίας χαὶ ψύξεως. ταῦτα μὲν οὖν ᾿Δναξιμένης. οὗτος 

ἤχμασε περὶ ἔτος πρῶτον τῆς σπιεντηχοστῆς ὀγδόης ὀλυμπιάδος 
[648,7]. 

8, ΗΈΒΜΙΑΒ [πτῖ8, 1 (Ὁ. 668) ἐπειδὰν δὲ ἡγήσωμαι δόγμα ἔχειν ἀχίνητον, 
᾿. ὑπολαβὼν ἀντικέχραγεν᾽ ἀλλ᾽ ἐγώ σοί φημι" τὸ πᾶν ἐστιν ὃ ἀήρ, καὶ οὗτος 
πυχνούμενος χαὶ συνιστάμενος ὕδωρ καὶ γῆ γίνεται , ἀραιούμενος δὲ χαὶ δια- 

χεόμενος αἰϑὴρ καὶ πῦρ, εἰς δὲ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐπανιὼν ἀήρ" ἀραιωϑεὶς δὲ 
καὶ πυχνωϑείς. φησίν, ἐξαλλάσσεται. 

9. στο. Αοϑδᾶ, 1| 87, 118 ροϑὲ [πξπι]. Α Πα χη η ἀσπΠ|} οἶτι8 απ έον Ανιαςύνθνιδ8 
ἐππνυϊξινι αδγα, 8εα σα χιιαδ δα; 60 ογεγθηΐν, ἀοβηϊέα.: σίσηϊ ακεέοηε ἔογγαηι, αἀῳιανὶ, 

ἕζηιειη, ἑν σα μεθ ονιηΐα. 
10. Οτο. 46 πδί. ἀἃ.1 10, 28 ροϑὲ Α. αὖγα ἄδια δἐα μέ οτοηχιιο σι ρτυὶ δβϑεηιο ἵην- 

γιογϑιῦ οὐ ἐπ βηϊξινν οἱ ΒΟΡΉΡΟΥ ἔπι τού, χιιαϑὶ ατὲ ἀον βῖηο εἴα ἔογηνα ἄδιι8 6888 

Ῥοδδῖί, οἵρη Ῥγαθβογίϊν ἀδιρν πον ἡποἀο αἰΐψιια, 8οα ριυομενγίηια δρεσὶδ ἀδοδαΐ 
6886, απ πο οὐῖης φμοα ογξιθη. δὲἐ γεογίαϊέξαϑ οοπϑεχιαῦμν. 11. πᾶς ΑπασασοΥγαϑ, 
φιῖ ἀαοοορὶξ αὖ Απασίγμεηε ἀἰβοὶρ παν οἷο. Αὐούϑτιν. Ο. Ὁ. ὙΠ θέε [Λπδ- 
χη 8η 461] ἀπασίγηοηθη ἀἰδοὶριζιηε οὐ δυιοοοϑϑούθηι τοϊ εξ, χιὶ ΟἸμ.68 γοΥιήηὶ οαιιδαβ 
αδρὰ ἐπ βηϊίο ἀοαὶξ, τος ἀθ08 περαυὶξ αὐ ἐαοιμῖξ; ποῖ ἕαηιθη αὖ ἱρδὶβ αογϑῆιν ζαο- 
ἔμηε, 86 ἔρ808 ἐὰ ἀδγὸ οὐΐοβ ογοααϊέ. ΔΈῈτ. 11,13 (Ὁ. 802) 4. τὸν ἀέρα (μδιι. 
ϑεὸν εἶναι)" δεῖ δ᾽ ὑπακούειν ἐπὶ τῶν οὕτως λεγομένων τὰς ἐνδιηχούσας τοῖς 
στοιχείοις ἢ τοῖς σώμασι δυνάμεις. 

11. ΒΙμρι, Ῥῆγβ. 1121, 12 γενητὸν δὲ καὶ φϑαρτὸν τὸν ἕνα χόσμον ποι- 
οὖσιν, ὅσοι ἀεὶ μέν φασιν εἶναι χόσμον, οὐ μὴν τὸν αὐτὸν ἀεί, ἀλλὰ ἄλλοτε 
ἄλλον γινόμενον χατά τινας χρόνων περιόδους, ὡς ᾿Αναξιμένης τε χαὶ Ἥρα-᾿ 
χλειτὸος καὶ Διογένης καὶ ὕστερον οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς [8. Απαχίππατπι. 11, 8. 19]. 

12. ΔΈΕτ. 112, 4 (Ὁ. 8290 ηο) χαὲ οἱ μὲν μυλοειδῶς [νρὶ. ἘΠΡΡ. ἴ, 61, οἱ δὲ 
τροχοῦ δίχην περιδινεῖσϑαι [ΑἸΠΑΧΙ ΙΔ ΠΟΥ 5. ἢ. 21], πϑτ ἢ τὸν χόσμον. 

18. -- ΤΠ 11, 1 (Ὁ. 8389) ᾿4. χαὶ Παρμενίδης τὴν περιφορὰν τὴν ἐξωτάτω 
τῆς γῆς εἶναι τὸν οὐρανόν. 

θ 
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14, ΔἘτ. 1118, 10 (Ὁ. 842) 4. πυρίνην μὲν τὴν φύσιν τῶν ἄστρων, περιέχειν 
δέ τινα καὶ γεώδη σώματα συμπεριφερόμενα τούτοις ἀόρατα. Ἐθοπᾶλ 14,8 (Ὁ.844) 
Ἀ.. ἥλων δίχην καταπεπηγέναι τὰ ἄστρα τῶι χρυσταλλοειδεῖ. ἔνιοι [ἢ] δὲ πέταλα 
εἶναι πύρινα ὥσπερ ζωγραφήματα. 16, 6 (Ὁ. 846) 4. οὐχ ὑπὸ τὴν γῆν, περὶ 
αὐτὴν δὲ στρέφεσϑαι τοὺς ἀστέρας. Απιδτ. Μοΐοοτ. Β 1. 8545 28 πολλοὺς πει- 
σϑῆναι τῶν ἀρχαίων μετεωρολόγων τὸν ἥλιον «μὴ φέρεσϑαι ὑπὸ γῆν ἀλλὰ περὶ 
τὴν γὴν καὶ τὸν τόπον τοῦτον, ἀφανίζεσϑαι δὲ χαὶ ποιεῖν νύχτα διὰ τὸ ὑψη- 
λὴν εἶναι πρὸς ἄρχτον τὴν γῆν. ΑἘΕτ. Π 19,1. 2 Πλάτων τας ἐπισημασίας τάς 
τε χειμερινὰς καὶ τὰς ϑερινὰς χατὰ τὰς τῶν ἄστρων ἐπιτολάς τε καὶ δυσμὰς 
γίνεσθαι. ᾿Α. δὲ διὰ μὲν ταῦτα μηδὲν τούτων, διὰ δὲ τὸν ἥλιον μόνον. 

16. Αξτ. Π| 20, 2 (Ὁ. 848) ᾿4. πύρινον ὑπάρχειν τὸν ἥλιον ἀπεφήνατο. 
22, 1 (Ὁ. 8352) ᾽4. πλατυν ὡς πέταλον τὸν ἥλιον. 28, 1 (. 852) περὶ τροπῶν 
ἡλίου. ᾿4. ὑπὸ πεπυχνωμένου ἀέρος καὶ ἀντιτύπου ἐξωϑθϑεῖσϑαι τὰ ἄστρα. 

10. ΤΞΕΟ βηγτη. Κ. 198, 14 ΗΠ]. Εὔδημος ἱστορεῖ ἐν ταῖς ᾿Αστρολογίαις 
[ἴγ. 94 50.], ὅτε Οἰνοπέδης εἷρε πρῶτος ... ᾿ἀναξιμένης δὲ ὅτι ἡ σελήνη ἐκ τοῦ 
ἡλίου ἔχει τὸ φῶς χαὶ τίνα. ἐκλείπει τρόπον. ΔΕτ. Π 2ὅ, 2 Α. (Ὁ. 886) πυρέ- 
γὴν τὴν σελήνην. 

11. ΔΕτ. ΠῚ 8, 2 (Ὁ. 368, πδοὴ Απαχίπιαηᾶ, τ. 23) Ἀναξιμένης ταὐτὰ 
τούτωι, προστιϑεὶς τὸ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης, ἥτις σχιζομένη ταῖς χώπαις παρα- 
στίλβει. 4,.1 (Ὁ. 310) Α. νέφη «μὲν γίνεσϑαι παχυνϑέντος ἐπὶ πλεῖον τοῖ 
ἀέρος, μᾶλλον δ᾽ ἐπισυναχϑέντος ἐχϑλίβεσϑαι τοὺς ὄμβρους, χάλαζαν δέ, 
ἐπειδὰν το καταφερόμενον ὕδωρ παγῆι, χιόνα δ᾽ ὅταν συμπεριληφϑῆι τι τῶι 

ὑγρῶι πνευματιχόν. 
18. --- ΠῚ 5, 10 (Ὁ. 818) 4, ἦριν γίνεσϑαι κατ᾽ αὐγασμὸν ἡλίου πρὸς νέφει 

πυχνῶι χαὶ παχεῖ καὶ μέλανι παρα τὸ μὴ δύνασϑαι τὰς ἀχτῖνας εἰς τὸ πέραν 
διαχόπτειν ἐπισυνισταμένας αὐτῶι. ϑσμοι,. ΑΒΑΤ. Ρ. δ15δ, 21 Μ. (Δ Ῥοβοίἀοπίοβ) 
τὴν ἴριν ᾿4.. φησὶ γίνεσθαι ἡνίχα ἂν ἐπιπέσωσιν αἱ τοῦ ἡλίου αὐγαὶ εἰς παχὺν 
χαὶ πυχνὸν τὸν ἀέρα. ὅϑεν τὸ μὲν πρότερον αὐτοῦ τοῦ ἡλίου φοινιχοῦν 
φαίνεται διακαιόμενον ὑπὸ τῶν ἀχτίνων, τὸ δὲ μέλαν καταχρατούμενον ὑπὸ 
τῆς ὑγρότητος. καὶ νυκτὸς δέ φησι γίνεσϑαι τὴν ἶριν ἀπὸ τῆς σελήνης, ἀλλ᾽ 
οὐ πολλάκις διὰ τὸ μὴ πανσέληνον εἶναι διὰ παντὸς χαὶ ἀσϑενέστερον αὐτὴν 
φῶς ἔχειν τοῦ ἡλίου. 

10. πεν. ἴῃ Ηἰἷρρ. ἀθ Βυπ).. Π| ΧΥ 895 Καὶ. (αἰ ττο] θ8Ὶ 8δὺΒ Ῥοβοίοῃΐοβ) 
Ἀ. δὲ ἐξ ὕδατος καὶ ἀέρος γίνεσϑαι τοὺς ἀνέμους βούλεται καὶ [τῆι] δύμηι τινὶ 
ἀγνώστωι φέρεσϑαι βιαίως καὶ τάχιστα ὡς τὰ πτηνὰ πέτεσϑαι. 

20. ΑΡτ. 11 10, 8 (Ὁ. 8117) ᾿4. τραπεζοειδῇ [πϑτλ! οἷ τὴν γῆν]. ΑΈΙΒΤΟΥ, 
ἂθ 6860 Β 18. 294" 18 ᾿4. δὲ καὶ ᾿Αἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον 
εἶναί φασι τοῦ μένειν αὐτήν" οὐ γαρ τέμνειν, αλλ᾽ ἐπιπωματίζειν τὸν ἀέρα 
τὸν χάτωϑεν, ὅπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν σωμάτων ποιεῖν" ταῦτα 
γὰρ καὶ πρὸς τοὺς ἀνέμους ἔχει δυσχινήτως διὰ τὴν ἀντέρεισιν. ταὐτὸ δὴ 
τοῦτο ποιεῖν τῶι πλάτει φασὶ τὴν γῆν πρὸς τον ὑποχείμενον ἀέρα. τὸν δ᾽ 
οὐκ ἔχοντα ἱποῦ Ε΄: τοῦ] μεταστῆναι τόπον ἱχανὸν ἀϑρόον τῶι κάτωϑεν 
ἠρεμεῖν, ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κλεψύδραις ὕδωρ. γεὶ. οί, ΠῚ 1ὅ, 8 (Ὁ. 880). 

21. Ἄπιβτου, Μοίθογ. Β 1. 8060 6. Ἁ. δέ φησι βρεχομένην τὴν γῆν καὶ ξηραι- 
γνομένην ῥήγνυσϑαι καὶ ὑπὸ τούτων τῶν ἀπορρηγνυμένων κολωνῶν ἐμπιπτόν- 
των σείεσθαι᾽ διὸ χαὶ γίγνεσϑαι τοὺς σεισμοὺς ἔν τε τοῖς αὐχμοῖς καὶ πάλιν 

ἐν ταῖς ἱπερομβριάις" ἔν τε γὰρ τοῖς αὐχμοῖς, ὥσπερ εἴρηται, ξηραινομένην 
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ῥήγνυσθαι, καὶ ὑπὸ τῶν ὑδάτων ὑπερυγραινομένην διαπίπτειν. αὶ. Αοι. 1Π 
15, 3. βροηρο. Ναί. θυ. ΥΙ 10 υπᾷ 3. 20 η. 28. 

22. λπεν. ἴῃ ΗἹΡρ. ἃ. πδὶ. ἢ. ΧΥ͂ 25 Η. δὰβ ϑαθίποβ οὔτε γὰρ πάμπαν ἀέρα 
λέγω τὸν ἄνϑρωπον ὥσπερ ᾿Α. 

28. ῬΗΠΌΡΟΝ. ἀ6 δηΐμηδ 9,9 Ηαγὰ. οἱ δὲ ἀερίαν [πϑπη! οἷ τὴν ψυχήν] ὡς 
Ἀ.. καί τινες τῶν Στωιχῶν. 81,2 Διογένης ὃ ᾿Απολλωνιάτης καὶ 4. ἀρχὴν τῶν 
ὄντων τὸν ἄερα λέγοντες ἐκ τούτου καὶ τὴν ψυχὴν ἔλεγον, καὶ γινώσχειν μὲν 
πάντα τὴν ψυχὴν ὡς ἔχουσαν τὴν τῶν πάντων ἀρχήν, κινητιχωτάτην δὲ εἶναι 
διὰ λεπτομέρειαν. Υα]. ἵν. 2; Αοί, ΤΡ 8, 2. Ρ]αῖο Ῥμαράοῃ ὑ. 968. 

Β, ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΕ, 
1. Ρυστ. ἀ6 ῥηη ἔτ. 8. 941 Ε΄ ' 

ἢ χαϑάπερ ᾿Α΄΄. ὁ παλαιὸς ὥιετο, μήτε τὸ ψυχρὸν ἐν οὐσίαι 
μήτε τὸ ϑερμὸν ἀπολείπωμεν, ἀλλὰ στάϑη χοινὰ τῆς ὕλης ἐπιι- 
γιγνόμενα ταῖς μεταβολαῖς" τὸ γὰρ συστελλόμενον αὐτῆς καὶ στυ- 
κνούμεναν ψυχρὸν εἶναί φησι, τὸ δ᾽ ἀραιὸν χαὶ τὸ χαλαρόν (οὕτω 

πως ὀνομάσας χαὶ τῶι ῥήματι) ϑερμόν. ὅϑεν οὐχ ἀττειχότως λέ- 

γεσϑαι τὸ χαὶ ϑερμὰ τὸν ἄνϑρωπον ἐχ τοῦ στόματος χαὶ ψυχρὰ 

μεϑιέναι᾽ ψύχεται γὰρ ἡ πνοὴ πιεσϑεῖσα χαὶ τιυχνωϑεῖσα τοῖς 
χείλεσιν, ἀνειμένου δὲ τοῦ στόματος ἐχτείπτουσα γίγνεται ϑερμὸν 

ὑπὸ μανότητος. τοῦτο μὲν οὖν ἀγνόημα τιοιεῖται τοῦ ἀνδρὸς ὃ 
᾿Τριστοτέλης ἴβΙΟΒΙ. 84, 7. 9604 107] ἀγειμένου γὰρ τοῦ στόματος 
ἐχπνεῖσϑαι τὸ ϑερμὸν ἐξ ἡμῶν αὐτῶν, ὅταν δὲ συστρέψαντες τὰ 

χείλη φυσήσωμεν οὐ τὸν ἐξ ἡμῶν ἀλλὰ τὸν ἀέρα τὸν τιρὸ τοῦ 
στόματος ὠϑεῖσθϑαι ψυχρὸν ὄντα χαὶ προσεμτιίπτειν. 

ἢ. ΑΣτ. Ἱ 8, 4 (Ὁ. 218). 
᾿Αναξιμένης Εὐρυστράτου ϊιλήσιος ἀρχὴν τῶν ὄντων ἀέρα 

ἀπεφήνατο ἐκ γὰρ τούτου σιάντα γίγνεσθαι χαὶ εἰς αὐτὸν πτάλιν 
ἀναλύεσϑαι. “οἷον ἡ ψυχή, φησίν, ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα 

συγχρατεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅλον τὸν κόσμον πνεῦμα χαὶ ἀὴρ 

περιέχει: λέγεται δὲ συνωνύμως ἀὴρ χαὶ πνεῦμα. ἁμαρτάνει 

δὲ ἐξ ἀπλοῦ χαὶ μονοειδοῦς ἀέρος χαὶ πνεύματος δοχῶν συνε- 
στάναι τὰ ζὥια᾽ ἀδύνατον γὰρ ἀρχὴν μίαν τὴν ὕλην τῶν ὄντων 

ὑποστῆναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιοῦν αἴτιον χρὴ ὑττοτιϑέναι" οἷον ἄρ- 
γυρος οὐχ ἀρχεῖ τιρὸς τὸ ἔχπτωμα γενέσϑαι, ἐὰν μὴ τὸ ποιοῦν ἦι 
τουτέστιν “ὁ ἀργυροχότεος᾽ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ χαλχοῦ καὶ τοῦ 

ξύλου καὶ τῆς ἄλλης ὕλης. 

1, 1)α5 5ϊεἢ, σιιδαπιηιοηζιοδοπάς μπᾶ υογαϊομίοπαο ἀοΥ Μαίογὶο ἰδὲ (α5 

Καϊίο, ἀα8 Τλπηο τοι ΘΟ] ΑΗΘ ἀαφοσοη ἀα5 ἩΓαΥΉιΟ. ᾿ 

2, ὙΙΘ ἀμδτο βθοὶο Τα ἰϑὲ ἀπ ἀπβ ἀδαγος Ζιβδιηη 8}, 80 

ἀπηβραπηὺ Οάδθη πὰ 1μἴν αἴθ σαη29 ΟΥ̓ δ ογάπυπρ. 
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8. ΟἸΥ̓ΜΡΊΟΡΟΚ. ἀ6 ἃτίο βδόγα ἰδ: 18 ὡὡϑϑι 6. 25 (Βουτμοὶού ΟΟἹ]. 
ΑΙΟΏγτη. ρτ. 1 2 ρ. 88, 1). 

μίαν δέ χινουμένην ἄττειρον ἀρχὴν πάντων τῶν ὄντων δοξάζει 
᾿Αναξιμένης τὸν ἀέρα. λέγει γὰρ οὕτως" “ἐγγύς ἐστιν ὅ ἀὴρ 
τοῦ ἀσωμάτου χαὶ ὅτι χατ᾽ ἔχροεαν τούτου γινόμεϑα, 

ἀνάγχη αὐτὸν χαὶ ἄπειρον εἶναι χαὶ πλούσιον διὰ τὸ 
μηδέσεθτϑ ἐκλεέπεεν. (ΘΒ ηάο], νρὶ. Ἀπβκαπαμσας ῃ. 14. 15.) 

8. ῖ6 [μαΐν μοὶ ἄοηι ΤηΚογρου ομθη πᾶμθ, ἀπὰ Μγ6 1 τῖγ ἀυτοῖ 
ἄδθῃ Αυδβῆυ88 ἀθυβϑί θθῃ ϑηΐβύθῃθῃ, πη1188 86 ἈΠΘΠαΠΙΟΒ πα τϑῖο ἢ βοὶῃ, 

ἀα 58:6 πἰθΠ1818 διβρθιῦ. 

4. ΡΥΤΗΑΘΘΉ ΑΝ 
Πδ 68 Κοῖπο ϑβοι γί ξζοη ἀθβ Ῥυτδρογαβ σὰ ἀπᾶ ἄδογμδαρι νοῦ ῬΆΣ]οἾἶδοβ 

Ζαὶξ πὰν τα ἴομο Τγδαϊοπ ἀογ οἰρσοηυ οιθη βολιμθ Ὀοβίαμα, 80 ρὶθθί 68. Βΐογ 
Κοίπο Θοχορταρηῖθ. Ὀΐθ ΒΙΟρΤΑΡἢΐΘ πλιι88. [0 ἢ} πὶ ἀδηζθη Ὀοὶ ἀθγ ἔγ Ὀθ- 
δἰπποηάθη 1Θροηαἀοηθ] σηρ δαΐ αἷο ἅϊτοβίθη Ζθαρτίββο 8 Αὐἰβίοίθὶοβ ὑυπᾶ 
ἄθββοῃ οι αϊο (π|ϊΐ Αὐβνγ Δ }}) Ὀοβοσσβηκοη. Ὀΐθ Ζοαρηῖβθο ἄἀθβ ΧΟΠΟΡΉΔΗΘΒ 
ἴτ. 1], συκῆς [40. 129], ΕΠ ΡΟάΟΚΙοΒ [129], ἴοι [1] ἅθον Ῥ. 5, α. ἀἰθβϑῃὶ 

1. ΒΈΒοΡ. Π| 128 πρῶτοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ εἰπὸν- 
τες, ὡς ἀνϑρώπου ψυχὴ ἀϑανατός ἐστι, τοῦ σώματος δὲ χαταφϑίνοντος ἐς 
ἄλλο ζῶιον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται, ἐπεὰν δὲ πάντα περιέλϑηι τὰ χερσαῖα καὶ 
τὰ ϑαλάσσια χαὶ τα πετεινά, αὖτις ἐς ἀνθρώπου σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν, 
τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῆι γίνεσϑαι ἐν τρισχιλίοισι ἔτεσι. τούτωι τῶι λόγωι 
εἰσὶ οἱ “Ελλήνων ἐχρήσαντο, οἱ μὲν πρότερον οἱ δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίωι ἑωυτῶν 
ἐόντι" τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα οὐ γράφω. ΤΙ 81 οὐ μέντοι ἔς γε τὰ ἱρὰ 
[ογ΄ Αρυρίοιυ] ἐσφέρεται εἰρίνεα οὐδὲ συγχαταϑάπτεταί σφι" οὐ γὰρ ὅσιον. 
ὁμολογέουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Ὀρφικοῖσι καλεομένοισι καὶ Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ 

Αἰγυπτίοισι, χαὶ Πυϑαγορείοισι" οὐδὲ γὰρ τούτων τῶν ὀργίων μετέχοντα 
ὅσιόν ἐστι ἐν εἰρινέοισι εἵμασι ϑαφϑῆναι. ἔστι δὲ περὶ αὐτῶν ἱρὸς λόγος 
λεγόμενος. 

ἢ. -- ΤΥ 9ὅ ὡς δὲ ἐγὼ πυνϑάνομαι τῶν τὸν Ἑλλήσποντον οἰχεόντων 
Ἑλλήνων χαὶ Πόντον, τὸν Σάλμοξιν τοῦτον ἐόντα ἄνθρωπον δουλεῦσαι ἐν 
Σάμωι, δουλεῦσαι δὲ Πυϑαγόρηι τῶι Μνησάρχου. ἐνθεῦτεν δὲ αὐτὸν γενό- 
μενον ἐλεύϑερον χρήματα κτήσασϑαι μεγάλα, χτησάμενον δὲ ἀπελϑεῖν ἐς τὴν 
ἑωυτοῦ. ἅτε δὲ κακοβίων τε ἐόντων τῶν Θρηίχων καὶ ὑπαφρονεστέρων, τὸν 
Σάλμοξιν τοῦτον ἐπιστάμενον διάιτάν τε Ἰάδα χαὶ ἤϑεα βαϑύτερα ἢ κατὰ 
Θρήικας, οἷα Ἕλλησί τε ὁμιλήσαντα καὶ Ἑλλήνων οὐ τῷ ἀσϑενεστάτωι σοφι- 
στῆι Πυϑαγόρηι, κατασχευάσασϑαι ἀνδρεῶνα, ἐς τὸν πανδοχεύοντα τῶν ἀστῶν 
τοῦς πρώτους καὶ εὐωχέοντα ἀναδιδάσχειν, ὡς οὔτε αὐτὸς οὔτε οἱ συμπόται 
αὐτοῦ οὔτε οἱ ἐχ τούτων αἰεὶ γινόμενοι ἀποϑανέονται, ἀλλ᾽ ἥξουσι ἐς χῶρον 
τοῦτον, ἵνα αἰεί περιεόντες ἕξουσι τὰ ἀγαϑά. ἐν ὧι δὲ ἐποίει τὰ χαταλεχϑέντα 
καὶ ἔλεγε ταῦτα, ἐν τούτωι κατάγεον οἴχημα ἐποιεῖτο. ὡς δέ οἱ παντελέως 

εἶχε τὸ οἴχημα, ἐκ μὲν τῶν Θρηίχων ἠφανίσϑη, καταβὰς δὲ κάτω ἐς τὸ 
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χατάγεον οἴχημα διαιτᾶτο ἐπ᾿ ἔτεα τρία" οἱ δέ μιν ἐπόϑεόν τε καὶ ἐπένϑεον 
ὡς τεϑνεῶτα. τετάρτωι δὲ ἔτει ἐφάνη τοῖσι Θρήιξι καὶ οὕτω πιϑανά σφι ἐγέ- 
ψετὸ τὰ ἔλεγε ὁ Σάλμοξις. ταῦτά φασί μιν ποιῆσαι. ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τούτου 
καὶ τοῦ χαταγέον οἰχήματος οὔτε ἀπιστέω οὔτε αν πιστεύω τι λίην, δοκέω 
δὲ πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον τὸν Σάλμοξιν τοῦτον γενέσϑαι Πυϑαγόρεω. 

8. Ῥιοθ. ΥΙΠ 8 φησὶ δὲ χαὶ ᾿Αριστόξενος τὰ πλεῖστα τῶν ἠϑιχῶν δο- 
γμάτων λαβεῖν τὸν Πυϑαγόραν παρὰ Θεμιστοχλείας τῆς ἐν Δελφοῖς. 

4, Ιβοσβ. Βι8. 28 Πυϑαγόρας ὁ Σάμιος... ἀφιχόμενος εἰς Αἴγυπτον καὶ 
μαϑητὴς ἐχείνων γενόμενος τήν τ᾿ ἄλλην φιλοσοφίαν πρῶτος εἰς τοὺς “Ἑλληνας 
ἐχόμισε καὶ τὰ περὶ τὰς ϑυσίας χαὶ τὰς ἁγιστείας τὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιφανέ- 
στερον τῶν ἄλλων ἐσπούδασεν ἡγούμενος, εἰ καὶ μηδὲν αὐτῶι διὰ ταῦτα πλέον 
γίγνοιτο παρὰ τῶν ϑεῶν, ἀλλ᾽ οὖν παρά γε τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τούτων μά- 
λιστ᾽ εὐδοκιμήσειν. 29. ὅπερ αὐτῶι χαὶ συνέβη. τοσοῦτον γὰρ εὐδοξίαι τοὺς ἄλλους 
ὑπερέβαλεν, ὥστε χαὶ τοὺς νεωτέρους ἅπαντας ἐπιϑυμεῖν αὐτοῦ μαϑητὰς εἶναι, 
καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἥδιον ὁρᾶν τοῦς παῖδας τοὺς αὑτῶν ἐχείνωι συγγιγνο- 
μένους ἢ τῶν οἰχείων ἐπιμελουμένους. χαὶ τούτοις οὐχ οἷόν τ᾽ ἀπιστεῖν᾽ ἔτι 
γὰρ καὶ νῦν τοὺς προσποιουμένους ἐχείνου μαϑητὰς εἶναι μᾶλλον σιγῶντας 

ϑαυμάζουσιν ἢ τοὺς ἐπὶ τῶι λέγειν μεγίστην δόξαν ἔχοντας. 
ὅ. θιοΘ. ΥΠῚ 56 ᾿Αλχιδάμας δ᾽ ἐν τῶι Φυσιχῶι φησι... τὸν δὲ [Επηρθ- 

ἀ0Κ|68)] ᾿ἀναξαγόρου διαχοῦσαι χαὶ Πυϑαγόρον καὶ τοῦ μὲν τὴν σεμνότητα ζη- 
λῶσαι τοῦ τε βίου καὶ τοῦ σχήματος, τοῦ δὲ τῆν φυσιολογίαν. ΑΕιδτ. ΒΠοί. 
Β 23. 13980 9 χαὶ ὡς ᾿Αλκιδάμας [ἴτ. ὃ ΒδΌΡΡΘ], ὅτι πάντες τοὺς σοφοὺς τιμῶσιν. 
Πάριοι γοῦν ᾿Αρχίλοχον καίπερ βλάσφημον ὀντα τετιμήχασι .. . καὶ Ἰταλιῶται 
Πυϑαγόραν χαὶ Δαμψαχηνοὶ ᾿ἀναξαγόραν ξένον ὄντα ἔϑαψαν καὶ τιμῶσιν 
ἔτι χαὶ νῦν. 

θ. ξεν. ΓΧ 88 δοχεῖ δέ (Πιμο τ), φησὶν ὁ Θρασύλος ζηλωτὴς γεγο- 
γνέναι τῶν Πυϑαγορικῶν᾽ ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ Πυϑαγόρου μέμνηται ϑαυμάζων 
αὐτὸν ἐν τῶι ὁμωνύμωι συγγράμματι (πηι! οι Πυϑαγόρης περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ 
διαϑέσεως ὃ 46). πάντα δὲ δοκεῖν παρὰ τούτου λαβεῖν χαὶ αὐτοῦ δ᾽ ἄν ἀχη- 
κοέναι, εἰ μὴ τὰ τῶν χρόνων ἐμάχετο. πάντως μέντοι τῶν Πυϑαγορικῶν τινος 
ἀχοῦσαί φησιν αὐτὸν Γλαῦχος ὁ Ῥηγῖνος χατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους αὐτῶι 
γεγονώς. ῬοΙΡΒ. Υ͂. Ρ. 3 Δοῦρις δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν δευτέρωι τῶν 'Ὥρων παῖδά τ᾽ 
αὐτοῦ (05 ῬγΓδρΟΓΆ8) ἀναγράφει ᾿Αρίμνηστον χαὶ διδάσχαλόν 'φησι γενέσϑαι 
δημοχρίτον. τὸν δ᾽ ᾿Αρίμνηστον κατελϑόντ᾽ ἀπὸ τῆς φυγῆς χαλκοῦν ἀνάϑημα 
τῶι ἱερῶι τῆι Ἥρας ἀναϑεῖναι τὴν διάμετρον ἔχον ἐγγὺς δύο πήχεων, οὗ ἐπί- 
γραμμαὰ ἦν ἐγγεγραμμένον τόδε" 

Πυϑαγόρεω φίλος υἱὸς ᾿Αρίμνηστος μ᾽ ἀνέϑηχε 
πολλὰς ἐξευρὼν εἰνὲ λόγοις σοφίας. 

τοῦτο δ᾽ ἀνελόντα Σῖμον τὸν ἁρμονικὸν καὶ τὸν κανόνα σφετερισάμενον 
ἐξενεγκεῖν ὡς ἔδιον. εἶναι μὲν οὖν ἑπτὰ τὰς ἀναγεγραμμένας σοφίας, διὰ δὲ 
τὴν μέαν, ἣν Σῖμος ὑφείλετο, συναφανισϑῆναι καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τῶι ἀνα- 
ϑήματι γεγραμμένας. ὕθον ἀΐοθα ἘΒΙΒομπρ 5, βῃμοβ. 

1. Αβιβτου. Μοίδρῃ. Δ ὅ. 9865 29 χαὶ γὰρ ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ᾿Αλχμαίων 
«νέος ἐπὶ γέροντι Πυϑαγόραι (νρὶ. ΙΔπ|0}]. Υ. Ῥ, 104). Αὺδ Αυ᾽βιοίθιθβ ΒαοΒ 
Περὶ τῶν Πυϑαγορείων [Ε0868 ἔτ. 191] ΑΡΟΙΧΟΝ. τὶν. 6 τούτοις δὲ ἐπιγενόμενος 
[Ἐρἱπιρηΐᾶοβ, Ατίβϑίθαβ, ΗἩθυτηοεϊπιοβ, Αθαγίβ, Ῥοσο κυ 65] Πυϑαγόρας Μνησάρχου 
υἱὸς τὸ μὲν πρῶτον διεπονεῖτο περὶ τὰ μαϑήματα καὶ τοὺς ἀριϑμούς, ὕστερον 
δέ ποτε καὶ τῆς Φερεχύδου τερατοποιίας οὐχ ἀπέστη. χαὶ γὰρ (ἐν) Μεταποντίωι 
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πλοίου εἰσερχομένου φορτίον ἔχοντος καὶ τῶν παρατυχόντων εὐχομένων σω- 
στὸν χατελϑεῖν διὰ τὸν φόρτον ἑστῶτα τοῦτον εἰπεῖν ᾿νεχρὸν τοίνυν φανή- 

σεται ὑμῖν σῶμα ἄγον τὸ πλοῖον τοῦτο. πάλιν δ᾽ ἐν Καυλωνίαι, ὥς φησιν 

᾿Δριστοτέλης (προυσήμηνε τὴν λευχὴν ἄρχτον. χαὶ ὁ αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης) γρά- 
φων περὶ αὐτοῦ πολλὰ μὲν χαὶ ἄλλα λέγει καὶ τὸν ἐν Τυρρηνίαι, φησίν, 
δάχνοντα ϑανάσιμον ὄφιν αὐτὸς δάκνων ἀπέχτεινεν᾽, χαὶ τὴν γενομένην δὲ 
στάσιν τοῖς Πυϑαγορείοις προειπεῖν. διὸ καὶ εἰς Μεταπόντιον ἀπῆιρεν ὑπὸ 
“μηδενὸς ϑεωρηϑείς, καὶ ὑπὸ τοῦ Κάσα ποταμοῦ διαβαίνων σὺν ἄλλοις ἤκουσε 
φωνὴν μεγάλην ὑπὲρ ἀνϑρωπον" ᾿ Πυϑαγόρα, χαῖρε. τοὺς δὲ παρόντας περι- 
δεεῖς γενέσϑαι. ἐφάνη δέ ποτε καὶ ἐν Κρότωνι χαὶ ἐν ΪΜΜεταποντίωι τῆι αὐτῆς 
ἡμέραι καὶ ὥραι. ἐν ϑεάτρωι δὲ καϑήμενός ποτε ἐξανίστατο, ὡς φησιν ᾿Αρι- 
στοτέλης, καὶ τὸν ἴδιον μηρὸν παρέφηνε τοῖς χαϑημένοις ὡς χρυσοῦν. ΑΜΒ, 
Υ. Ρ. 31 [Ατ΄ ἔν. 192] ἱστορεῖ δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς Περὶ τῆς Πυϑαγο- 
ιοικῆς φιλοσοφίας διαίρεσίν τινα τοιάνδε ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν ἐν τοῖς πάνυ ἀπορ- 
ρήτοις διαφυλάττεσϑαι᾽ τοῦ λογικοῦ ζώιου τὸ μέν ἐστι ϑεός, τὸ δ᾽ ἄνϑρωπος, 
τὸ δὲ οἷον Πυϑαγόρας. 

8. Οτξμ. ΑἹ. βαομι. 1 62 Ρ. 862 Ρ, Πυϑαγόρας μὲν οὖν Μνησάρχου Σά- 
μιος, ὥς φησιν Ἱππόβοτος, ὡς δὲ ᾿Αριστόξενος ἐν τῶι Πυϑαγόρου βίωι καὶ 
᾿Αρίσταρχος ΓΑριστοτέλης Ῥτρ]]6 0) χαὶ Θεόπομπος Τυρρηνὸς ἦν, ὡς δὲ Νεάνϑης 
Σύριος ἢ Τύριος. ὥστε εἶναι κατὰ τοὺς πλείστους τὸν ̓ Πυϑαγόραν βάρβαρον 
τὸ γένος. Ὅιοσ. ΠῚ 1 ὡς ᾿Αριστόξενος Τυρρηνὸς ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων ἃς 
κατέσχον ᾿Αϑηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες [ΠμϑηποΒβ, νρὶ. Νοδηΐμοβ Ὁ. ῬοΙΡΒ. 
Υ. Ρ. 23]. Τιοῦ. 1 118 ᾿ἀριστόξενος δ᾽ ἐν τῶι Περὶ Πυϑαγόρου καὶ τῶν γνω- 
ρίμων «αἰτοῦ φησι νοσήσαντα αὐτὸν [ᾧῬΠογΘΟΚΥ 68] ὑπὸ Πυϑαγόρου ταφῆναι ἐν 
Δήλωι. ῬΟΒΡΗΥΕ. Υ. Ρ. 9 γεγονότα δ᾽ ἐτῶν τεσσεράχοντα, φησὶν ὃ ᾿Αριστό- 
ξενος, χαὶ ὁρῶντα τὴν τοῦ Πολυχράτους τυραννίδα συντονωτέραν οὖσαν, ὥστε 
καλῶς ἔχειν ἐλευϑέρωι ἀνδρὶ τὴν ἐπιστασίαν τε χαὶ δεσποτείαν [μὴ] ὑπομένειν, 
οὕτως δὴ τὴν εἰς Ἰταλίαν ἄπαρσιν ποιήσασϑαι. ΤΉΞΟΙ, 4011. (48 ΑΙἸπδί01105) 
Ρ. 40 Αβὲ. ᾿άνόροχίδης δὲ ὁ Πυϑαγορικὸς ὁ Περὶ τῶν συμβόλων γράψας καὶ 
Εὐβουλίδης ὁ Πυϑαγοριχὸς καὶ ᾿Αριστόξενος καὶ Ἵπποβοτος καὶ Νεάνϑης οἱ 
(τὰ) χατὰ τὸν ἄνδρα ἀναγράψαντες σις ἔτεσι τὰς μετεμψυχώσεις τᾶς αὐτῶι 
συμβεβηχυίας ἔφασαν γεγονέναι (201 ὥαιτο Ὠῖορ. ΨΙΠ 14, 462 ᾿Οομημ. [λιο. 
Βογη. 289, 12 ἴ08. νεῖ. Βομᾶθ Ῥβψοὶ. 5 419). Ὁιοο. ΥἼΠ 4 τοῦτόν [Ρυίδρογαβ) 
φησιν Ἡρακλείδης ὃ Ποντικὸς [ἴτ. 81 ὙΟΒ8.} περὶ αὑτοῦ τάδε λέγειν, ὡς εἴη 
ποτέ γεγονὼς Αἰϑαλίδης καὶ Ἑρμοῦ υἱὸς νομισϑείη" τὸν δὲ Ἑρμῆν εἰπεῖν αὐτῶι 
ἐλέσϑαι δ᾽ τι ἂν βούληται πλὴν ἀϑανασίας. αἰτήσασϑαι οὖν ζῶντα χαὶ τελευ- 
τῶντα μνήμην ἔχειν τῶν συμβαινόντων. ἐν μὲν οὖν τῆι ζωῆι πάντων διαμνη- 
μονεῦσαι᾽ ἐπεὶ δὲ ἀποϑάνοι, τηρῆσαι τὴν αὐτὴν μνήμην. χρόνωι δ᾽ ὕστερον 
εἰς Εἴφορβον ἐλϑεῖν χαὶ ὑπὸ “Μενέλεω τρωϑῆναι. ὁ δ᾽ Εὔφορβος ἔλεγεν, ιὡς 
Αἰϑαλίδης ποτὲ γεγόνοι χαὶ ὅτι παρ᾽ Ἑρμοῦ τὸ δῶρον λάβοι καὶ τὴν τῆς 
ψυχῆς περιπόλησιν, ὡς περιεπολήϑη καὶ εἰς ὅσα φυτὰ καὶ ζώια παρεγένετο καὶ 
ὅσα ἡ ψυχὴ ἐν τῶι ἍΔιδηι ἔπαϑε χαὶ αἱ λοιπαὶ τίνα ὑπομένουσιν. (5) ἐπειδὴ δὲ 
Εὔφορβος ἀποϑάνοι, μεταβῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς Ἑρμότιμον, ὃς καὶ αὐτὸς 

πίστιν ϑέλων δοῦναι ἐπανῆλϑεν εἰς Βραγχίδας καὶ εἰσελϑὼν εἰς το τοῦ ᾿Απὸλ- 
λωνος ἱερὸν ἐπέδειξεν ἣν Μενέλαος ἀνέϑηχεν ἀσπίδα (ἔφη γὰρ αὐτόν, ὅτ᾽ ἀπέπλει 
ἐχ Τροίας, ἀναϑεῖναι τῶι ᾿Απόλλωνι τὴν ἀσπίδα) διασεσηπυῖαν ἤδη, μόνον δὲ δια- 
Μένον τὸ ἐλεφάντινον πρόσωπον. ἐπειδὴ δὲ “Ἑρμότιμος ἀπέϑανε, γενέσϑαι 
Πύρρον τὸν Δήλιον ἁλιέα" καὶ πάντα πάλιν μνημονεύειν, πῶς πρόσϑεν Αἰϑα- 
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λίδης, εἶτ᾽ Εὔφορβος, εἶτα. Ἑρμότιμος, εἶτα Πύρρος γένοιτο. ἐπειδὴ δὲ Πύρρος 
ἀπέϑανε, γενέσϑαι. Πυϑαγόραν χαὶ πάντων τῶν εἰρημένων μεμνῆσϑαι. 

9. ῬΟΒΡΗ. Υ. ΒΡ. 1 πλὴν τοσαύτηι γε ἁγνείαι φησὶν Εὔδοξος ἐν τῆι ἑβδόμηι. 
τῆς Γῆς περιόδου χεχρῆσϑαι καὶ τῆι περὶ τοὺς φόνους φυγῆι καὶ τῶν. φονευ- 
ὄντων, ὡς. μὴ μόνον τῶν ἐμψύχων ἀπέχεσϑαι. ἀλλὰ καὶ μαγείροις καὶ. ϑηρά- 
τορσι μηδέποτε πλησιάζειν. ΟΝΕΒΙσΒΙτ. ἔτ. 10 [Βέγα. ΧΥ͂ 116] εἰπόντος δ᾽ ὅτι 

χαὶ Πυϑαγόρας τοιαῦτα λέγοι χελεύοι τε ἐμψύχων ἀπέχεσϑαι χτλ. Ὅιτοσ. ΥΙἿΠ 20 
δ. γε. μὴν ᾿Αριστόξενος. [ΕΉἨ( ΠΙ.218 ἔτ..1] πάντα μὲν τὰ ἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν 
ἐσϑίειν ἔμψυχα, μόνον δ' ἀπέχεσϑαι βοὸς ἀροτῆρος χαὶ χριοῦ. ει, ΤΥ 11,1 
ορίμὶο υετι8 ζαῖϑα οοοιραυὶϊέ οὐ οοπυαϊιέ Ῥῳίπασογαηι ») ]οβορίαθη πον οδἰα- 
υἷδδε δὰ απὶπιαϊίδιι, ἰΐοηῃ αδϑέϊνννιἶδδε Καδιο χιιοθλ. ΟΥαεοὶ χυάμον αρρεϊϊαπέ, 
2. δῷ μας ορίμπϊονε ΟαἰϊηναοίνιιΒ ροοίαᾳ 8ογὶρϑοὶξ 

χαὶ, χυάμων ἄπο. χεῖρας ἔχειν, ἀνιῶντος ἐδεστοῦ, 
χἀγώ, Πυϑαγόρας ὡς ἐχέλευε, λέγω. 

...4, δε Αγιβίοχοηιιβ τρμβϑίομβ, υἱν Πἰξοεγαγίηι, υδέογιου αὐ σον ϊδδίννιιθ, ΑΥ βίο οϊη. 
ῬΑ οδορ οὶ αὐαϊέον, ὑνν ἰἰδγο χιοηι ἀὰ Ῥυίδπασογα γοϊφιρξ, γιῖϊο ϑαορῖιϑ ἰοσιρμοηΐο 
Ῥυξμαφογαης αἰϊοὶξ δι φιαρα ζαδίϑ, φιονῖανε ἰ8 οἶδιι8 οἐ ϑμϑ ἀτιοογοἔ, βοηϑῖε. αἴυνον, 
εἰ Ἰευϊσαγοί, ὅ. υεγϑα ἴρδα ΑΥϊϑέοχεπὶ. βιιδϑογὶρεὶ: Πυϑαγόρας δὲ τῶν ὀσπρίων 
μάλιστα τὸν κυάμον ἐδοχίμασεν" λίαν κινητικόν τε γὰρ, εἶναι χαὶ διαχωρητι- 
κόν᾽ διὸ χαὶ μάλιστα χέχρηται αὐτῶι.. 6, ρογοιεϊ 8 φιιομθ ηεϊγυιϑοιι 8 δὲ ᾿αεαὶϑ 
ἑεπεγίογίδιυιβ υἱοί έαθ8ε, Ἰάφηι ΑΥὐἰϑέοχσδνημιβ γοξζεγί, 1. φιαηιν τορι υἱά δέν, οοφηουΐβδα 
6 Χεπορλίϊο Ῥυϊμασονγίοο Καηυαγὶ 80 οἔ δα ηιιλδυιϑάαηη αἰϊῖ8. παΐιε ηἠναϊογίδιιϑ, 
φιὶ αὖ αφίαίε Ῥυίπμαφοταε {παι ἑαπέϊον; αϑογαηέν. 

10, Ῥηάτ. σορ. Χ Θ00Α ἀλλὰ δὴ εἰ μὴ δημοσίαι, ἰδίαι. τισὶν ἡγεμὼν παι- 
δείας. αὐτὸς ζῶν λέγεται Ὅμηρος γενέσϑαι, οὲ ἐχεῖνον ἠγάπων ἐπὶ συνουσίαι 
καὶ τοῖς ὑστέροις ὁδόν. τινα παρέδοσαν βίου Ὁμηρικήν, ὥσπερ. Πυϑαγόρας 
αὐτός τε διαφερόντως ἐπὶ. τούτω: ἡγαπήϑη, καὶ οἱ ὕστεροι ἔτι. καὶ νῦν Πυϑα- 
γάρειον τρόπον ἐπονομάζοντες τοῦ βίου διαφανεῖς πη δοχοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς 
ἄλλοις. Ὠιοα. ΥΙΠ 45 ἤχμαζε δὲ (Ργίαροτγα8) [καὶ] κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν ὀλυμ- 
πιάδα [540 ---587), χαὶ αὐτοῦ τὸ σύστημα διέμεινε μέχρε γενεῶν. ἐννέα. ἡ καὶ 
δέχα. 46. τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυϑαγορείων, οὖς. καὶ ᾿Αριστόξενος 
εἶδε, Ξενόφιλός τε ὁ Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θράικης καὶ Φάντων ὁ Φλιάσιος χαὶ 
Ἐχεχράτης καὶ Διοχλῆς χαὶ Πολύμναστος Φλιάσιοι καὶ αὐτοί. ἦσαν δ᾽ ἀχροαταὶ 
Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. 

11. τρροι, Ποῦ 1 2, 11 (θοχ. δ51) Διόδωρος δὲ ὃ ᾿ΒΕρετριεὺς καὶ ᾿Αριστό- 
ξενος ὁ. μουσικός φασι πρὸς Ζαράταν τὸν Χαλδαῖον ἐληλυϑέναι - Πυϑαγόραν. 

12, θιοα. ὙΠ] 14 χαὶ πρῶτον εἰς τοὺς Ἕλληνας μέτρα καὶ σταϑμὰ εἰση- 
γήσασϑαι, χαϑά φησιν ᾿Αριστόξενος ὃ μουσικός. ῬοιΡῇ. Υ͂. Ρ. 22 προσῆλϑον 
δ᾽ αὐτῶι, ὥς φησιν. ᾿ἀριστόξενος, χαὶ Δευχανοὶ καὶ Μεσσάπιοι χαὶ Πευκέτιοι 
καὶ Ῥωμαῖοι. ναὶ. ΙΔπι0]. Υ. Ρ. 241. 

18. ῬΟΒΡΗ. Υ͂. Ρ. 4 Τίμαιος δ᾽ ἱστορεῖ τὴν Πυϑαγόρου ϑυγατέρα χαὶ παρ- 
ϑένον οὖσαν ἡγεῖσϑαι τῶν παρϑένων ἐν Κρότωνι χαὶ γυναῖχα τῶν γυναιχῶν. 
τὴν δ᾽ οἰχίαν Δήμητρος ἱερὸν ποιῆσαι τοὺς Κροτωνιάτας, τὸν δὲ στενωπὸν 
καλεῖν Μουσεῖον. ΒΒΘΟΥ [4π|0]. Υ, Ρ, 1170 γήμαντα δὲ τὴν γεννηϑεῖσαν αὐτῶι 
ϑυγατέρα, μετὰ ταῦτα δὲ Μένωνι {Πίλωνι Μοπαρο δὺ8 8.267) τῶε Κροτωνιάτηι 
συνοιχήσασαν, ἀγαγεῖν οἴτως ὥστε παρϑένον μὲν οὖσαν ἡγεῖσϑαι τῶν χορῶν, 
γυναῖχα δὲ γενομένην πρώτην προσιέναι τοῖς βωμοῖς" τοὺς δὲ Μεταποντίνους 
διὰ. μνήμης ἔχοντας ἔτι τὸν Πυϑαγόραν καὶ μετὰ τοὺς αὐτοῦ χρόνους τὴν 
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μὲν οἰκίαν αὐτοῦ Δήμητρος ἱερὸν τελέσαι, τὸν δὲ στενωπὸν Μουσεῖον. Ιυβτιν. 
20, 4 [Πἰππαῖο8)] Ῥυέδμαφογαβ οὐρα αηθιο8 υἱσίπἰδ ΟΥοΐοπας οσίϑϑεί, Μοίαροηέμνι 
ερφγαυὶϊέ ἐδίχιια ἀφοεβϑὶξ: οὐδ ἑαπία αὐἀηιγαξο {εξ τὲ ἐα ἀοηῖο εἶνι8 ἐοηερίνιι 
[αοογεηΐ. αὶ. Οἷο. ἃ. ἤπ. Υ͂ 2, 4. 

14. θιονρ. ΧΙ] 9, 2 [ΕΡοτῸ8 ἢ] γενόμενος δὲ παρ᾽ αὐτοῖς [ΒΥ Ὀαγοη] δημα- 
γωγὸς Τήλυς καὶ χατηγορῶν τῶν μεγίστων ἀνδρῶν ἔπεισε τοὺς Συβαρίτας 
φυγαδεῦσαε τοὺς εὐπορωτάτους τῶν πολιτῶν πενταχοσίους καὶ τὰς οὐσίας 

αὐτῶν δημεῦσαι. τῶν δὲ φυγάδων παρελθόντων εἰς Κρότωνα καὶ καταφυ- 
γόντων ἐπὶ τοὺς εἰς τὴν ἀγορὰν βωμούς, ὁ μὲν Τῆλυς ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς 
πρὸς τοὺς Κροτωνιάτας, οἷς ἦν προστεταγμένον ἢ τοὺς φυγάδας ἐχδοῦναι ἢ 
πόλεμον προσόέχεσϑαι-. συναχϑείσης δὲ ἐχχλησίας χαὶ προτεϑείσης βουλῆς, 

πότερον χρὴ τοὺς ἱκέτας ἐχδοῦναι τοῖς Συβαρίταις ἢ πόλεμον ὑπομεῖναι πρὸς 
δυνατωτέρους, ἀπορουμένης τε τῆς συγχλήτου χαὶ τοῦ δήμου, τὸ μὲν πρῶτον 
ἔρρεπε ταῖς γνώμαις τὸ πλῆϑος πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ἱκετῶν διὰ τὸν πόλε- 
μον. μετὰ δὲ ταῦτα Πυϑαγόρου τοῦ φιλοσόφου συμβουλεύσαντος σώιζειν τοὺς 
ἱκέτας, μετέπεσον ταῖς γνώμαις χαὶ τὸν πόλεμον ὑπὲρ τῆς τῶν ἱχετῶν σωτη- 

ρας ἀνείλοντο. στρατευσάντων δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς τῶν Συβαριτῶν τριάχοντα μυ- 
ριάσιν ἀντετάχϑησαν οἱ Κροτωνιᾶται δέχα μυριάσι Μίλωνος τοῦ ἀϑλητοῦ 
ἡγουμένου καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τοῦ σώματος ῥώμης πρώτου τρεψαμένου 
τοὺς χαϑ᾽ αὑτὸν τεταγμένους. ὁ γὰρ ἀνὴρ οὗτος ἑξάχις Ὀλύμπια νενικηχὼς 
[62---Ο1. 582---512] χαὶ τὴν ἀλχὴν ἀκόλουϑον ἔχων τῆι χατὰ τὸ σῶμα φύσει 
λέγεται πρὸς τὴν μάχην ἀπαντῆσαι χατεστεφανωμένος μὲν τοῖς Ὀλυμπικοῖς 
στεφάνοις, διεσχευασμένος δὲ εἰς Ἡρακλέους σχευὴν λεοντῆι καὶ ῥοπάλωι" 
αἴτιον δὲ γενόμενον τῆς νίχης ϑαυμασϑῆναι παρὰ τοῖς πολίταις. τῶν δὲ Κρο- 
τωνιατῶν διὰ τὴν ὀργὴν ζωγρεῖν μὲν μηδένα βουληϑέντων, πάντας δὲ χατὰ 
τὴν φυγὴν τοὺς ὑποπεσόντας ἀποχτεινόντων οἱ πλείους χατεχόπησαν᾽ τὴν δὲ 
πόλιν διήρπασαν χαὶ παντελῶς ἔρημον ἐποίησαν [510]. 6]. ΙΔ]. Υ. Ῥ. 260 
τοὺς τριάχοντα μυριάδων περὶ τὸν Τετράεντα [Τράεντα Βοπίον π. Πἱοᾶ. ΧΙ 
22, 1] περιγενομένους. 

16. Ποῦ. Π 468 τούτωι [βοκταῦθβ) τις, χαϑά φησιν ᾿Αριστοτέλης ἐν τρίτωι 
Περὶ ποιητικῆς [{τ. 15], ἐφιλονίχει ᾿Αντίλοχος Λήμνιος καὶ ᾿Αντιφῶν ὃ τερατο- 
σχόπος, ὡς Πυϑαγόραι Κύλων Κροτωνιάτης. 

10. ΙΑΜ81, . Ρ. 248 ὅτε μὲν οὖν ἀπόντος Πυϑαγόρου ἐγένετο ἡ ἐπιβουλή, 
πάντες συνομολογοῦσι, διαφέρονται δὲ περὶ τῆς τότε ἀποδημίας, οἱ μὲν πρὸς 
Φερεχύδην τὸν Σύριον, οἱ δὲ εἰς Μεταπόντιον λέγοντες ἀποδεδημηκέναι τὸν 
Πυϑαγόραν. αἱ δὲ αἰτίαι τῆς ἐπιβουλῆς πλείονες λέγονται, μία μὲν ὑπὸ τῶν 
Κυλωνείων λεγομένων ἀνδρῶν τοιάδε γενομένη. Κύλων ἀνὴρ Κροτωνιάτης 
γένει μὲν χαὶ ὄδξηι καὶ πλούτωι πρωτεύων τῶν πολιτῶν, ἄλλως δὲ χαλεπός 
τις καὶ βίαιος χαὶ ϑορυβωώδης καὶ τυραννικὸς τὸ ἦϑος πᾶσαν προϑυμίαν παρα- 
σχόμενος πρὸς τὸ χοινωνῆσαι τοῦ Πυϑαγορείου βίου χαὶ προσελϑὼν πρὸς 
αὐτὸν τὸν Πυϑαγόραν ἤδη πρεσβύτην ὄντα, ἀπεδοχιμάσϑη διὰ τὰς προειρη- 
μένας αἰτίας. γενομένου δὲ τούτου πόλεμον ἰσχυρὸν ἤρατο καὶ αὐτὸς καὶ οἱ 
φίλοι αὐτοῦ πρὸς αὐτόν τε τὸν Πυϑαγόραν καὶ τοὺς ἑταίρους, χαὶ οὕτω 
σφόδρα τις ἐγένετο χαὶ ἄχρατος ἡ φιλοτιμία αὐτοῦ τε τοῦ ύλωνος καὶ τῶν 
μετ᾽ ἐχείνου τεταγμένων, ὥστε διατεῖναι μέχρι τῶν τελευταίων Πυϑαγορείων. 
ὃ μὲν οὖν Πυϑαγόρας διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἀπῆλθεν εἰς τὸ Μεταπόντιον 
κἀκεῖ λέγεται καταστρέψαι τὸν βίον. οἱ δὲ Κυλώνειοι λεγόμενοι διετέλουν 
πρὸς Πυϑαγορείους στασιάζοντες καὶ πᾶσαν ἐνδεικνύμενοι δυσμένειαν. ἀλλ᾽ 
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ϑμως ἐπεκράτει μέχρι τινὸς ἡ τῶν Πυϑαγορείων καλοχαγαϑία χαὶ ἡ τῶν πό- 
λεων αὐτῶν βούλησις, ὥστε ὑπ᾿ ἐχείνων οἰχονομεῖσϑαι βούλεσϑαι τὰ περὶ τὰς 
πολιτείας. τέλος δὲ εἰς τοσοῦτον ἐπεβούλευσαν τοῖς ἀνδράσιν, ὥστε ἐν τῆι 
Μίλωνος οἰκίαι ἐν Κρότωνι συνεδρευόντων τῶν Πνϑαγορείων καὶ βουλευομένων 
περὶ πολιτιχῶν πραγμάτων ὑφάψαντες τὴν οἰχίαν χατέχαυσαν τοὺς ἄνδρας 

πλὴν δυεῖν ᾿ἀρχίππου τε καὶ “ύσιδος" οὗτοι δὲ νεώτατοι ὄντες χαὶ εὐρωστό- 
τατοι διεξεπαίσαντο ἔξω πως. γενομένου δὲ τούτου χαὶ λόγον οὐδένα ποιησα- 
μένων τῶν πόλεων περὶ τοῦ συμβάντος πάϑους ἐπαύσαντο τῆς ἐπιμελείας οἱ 
Πυϑαγόρειοι. συνέβη δὲ τοῦτο δι᾿ ἀμφοτέρας τὰς αἰτίας, διά τε τὴν ὀλιγωρίαν 
τῶν πόλεων (τοῦ τοιούτου γὰρ καὶ τηλικούτου γενομένου πάϑους οὐδεμίαν 
ἐπιστροφὴν ἐποιήσαντο) διά τε τὴν ἀπώλειαν τῶν ἡγεμονικωτάτων ἀνδρῶν. 
τῶν δὲ δύο τῶν περισωϑέντων ἀμφοτέρων Ταραντίνων ὄντων ὃ μὲν "ἀρχιπῆτος 
ἀνεχώρησεν εἰς Τάραντα, ὃ δὲ “Δῦσις μισήσας τὴν ὀλιγωρίαν ἀπῆρεν εἰς τὴν 
Ἑλλάδα καὶ ἐν ᾿Αχαΐαι διέτριβε τῆι Πελοποννησιαχῆι, ἔπειτα εἰς Θήβας μετωι- 
χίσατο σπουδῆς τινος γενομένης, οὗπερ ἐγένετο Ἐπαμεινώνδας ἀχροατὴς καὶ 

250 

πατέρα τὸν “Δῦσιν ἐχάλεσεν. ὧδε χαὶ τὸν βίον χατέστρεψεν. οἱ δὲ λοιποὶ 251 
τῶν Πυϑαγορείων αϑροισϑέντες εἰς τὸ Ῥήγιον ἐχεῖ διέτριβον μετ᾽ ἀλλήλων. 
προιόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τῶν πολιτευμάτων ἐπὶ τὸ χεῖρον προβαινόντων 

ἀπέστησαν τῆς Ἰταλίας πλὴν ᾿Αρχίππου τοῦ Ταραντίνου. ἦσαν δὲ οἱ σπουδαιό- 
τατοι Φάντων τε καὶ Ἐχεχράτης καὶ Πολύμναστος καὶ Διοχλῆς Φμάσιοι, Ξενό- 
φιλος δὲ Χαλχιδεὺς τῶν ἀπὸ Θράικης Χαλχιδέων. ἐφύλαξαν μὲν οὖν τὰ ἐξ 
ἀρχῆς ἤϑη χαὶ τὰ μαϑήματα καίτοι ἐχλειπούσης τῆς αἱρέσεως, ἕως εὐγενῶς 
ἠφανίσϑησαν. ταῦτα μὲν οὖν ᾿ριστόξενος [{τ. 11] διηγεῖται. Νικόμαχος δὲ τὰ μὲν 
ἄλλα συνομολογεῖ τούτοις, παρὰ δὲ τὴν ἀποδημίαν Πυϑαγόρου φησὶ γεγονέναι 
τὴν ἐπιβουλὴν ταύτην κτλ. ῬΟΚΡΗτΕ. Υ͂. Ρ. δ6 Δικαίαρχος δὲ καὶ οἱ ἀχριβέστεροι 
χαὶ τὸν Πυϑαγόραν φασὶν παρεῖναι τῆι ἐπιβουλῆι. ῬοΙΥΒ. 11 88 τὸ τὴς πολι- 
τείας ἰδίωμα τὸ νῦν εἰρημένον χαὶ πρότερον ὑπῆρχε παρὰ τοῖς ᾿Αχαιοῖς.... 
89, χαϑ᾽ οὗς γὰρ καιροὺς ἐν τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τόποις κατὰ τὴν μεγάλην 
Ἑλλάδα τότε προσαγορευομένην ἐνέπρησαν τὰ ευνέδρια τῶν Πυϑαγορείων, 
μετὰ ταῦτα γινομένου κινήματος ὁλοσχεροῦς περὶ τὰς πολιτείας (ὅπερ εἰκὸς, 
ὡς ἂν τῶν πρώτων ἀνδρῶν ἐξ ἑχάστης πόλεως οὕτω παραλόγως διαφϑαρέν- 
των) συνέβη τὰς χατ᾽ ἐχείνους τοὺ τόπους Ἑλληνικὰς πόλεις ἀναπλησϑῆναι 

φόνου χαὶ στάσεως καὶ παντοδαπῆς ταραχῆς. ἐν οἷς καιροῖς, ἀπὸ τῶν πλεί- 

στων μερῶν τῆς “Ἑλλάδος πρεσβευόντων ἐπὶ τὰς διαλύσεις, ᾿Αχαιοῖς χαὶ τῆι 

τούτων πίστει συνεχρήσαντο πρὸς τὴν τῶν παρόντων χαχῶν ἐξαγωγήν. 

ΞΞΟΗΒΙΕΎΕΝ. 

11. Ῥαιτον. ἀθ ρἱοί. 8, 66, 4ν 3 ἀομιρ. Πυϑαγόρου δ᾽ αὐτοῦ γε οὐδέν φασί 
τινες εἶναι τῶν ἀναφερομένων παρὰ {τὰ τρία ἐχεῖνα βιβλία». Ιαμ8ι1, Υ͂. Ρ. 
199 [νϑύτη. 88 ΑΥϊβίοχ θη 8] ϑαυμάζεται δὲ καὶ ἡ τῆς φυλαχῆς ἀχρίβεια" ἐν 
γὰρ τοσαύταις γενεαῖς ἐτῶν οὐϑεὶς οὐδενὶ φαίνεται τῶν Πυϑαγορείων ὑπομνη- 
μάτων περιτετευχὼς πρὸ τῆς Φιλολάου ἡλικίας, ἀλλ᾽ οὗτος πρῶτος ἐξήνεγχε 
τὰ ϑρυλούμενα ταῦτα τρία βιβλία, ὥ λέγεται Δίων ὃ Συρακούσιος ἑχατὸν 
μνῶν πρίασϑαι Πλάτωνος χελεύσαντος, εἰς πενίαν τινὰ μεγάλην τε καὶ ἰσχυ- 
ρὰν ἀφιχομένου τοῦ Φιλολάου, ἐπειδὴ χαὶ αὐτὸς ἦν ἀπὸ συγγενείας τῶν Πυ- 
ϑαγορείων, καὶ διὰ τοῦτο μετέλαβε τῶν βιβλίων. Υα]. Ὁῖορ. ΠΙ 9. ΥΠ| 15. 
γεὶ. ΗΤΡΡΑβοβ π. 4. 
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18: ΙΟΒΕΡΗ. ο. ΑΡ.1 108 αὐτοῦ ΙΡυ(}.) μὲν οὖν οὐδὲν ὁμολογεῖται σύγγραμμα 
(υε]. 85. 11. ἡ. 11. ΡῬυστ, ΑἸοχ. ἴοτο. 1 4 ρ. 328 οὐδὲ Πυϑαγόρας ἔγραψεν 
οὐδὲμ οὐδὲ Σωχράτης οὐδὲ ᾿ἀρχεσίλαος οὔτε Καρνεάδης. ΘΑ. ἀ0 ρῖδο. ΗἸΡΡ. 
οἱ ΡΙαδὲ. 459 ΜΏ]]. Ποσειδώνιος δὲ χαὶ Πυϑαγόραν φησίν ἱπᾶπι]. τοῦτο: εἰπεῖν, 
αὐτοῦ μὲν τοῦ Πυϑαγόρου συγγράμματος οὐδενὸς εἰς ἡμᾶς διασωιζομένου, 
τεχμαιρόμενος δὲ ἐξ ὧν ἔνιοι τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ γεγράφασιν ναὶ. ἱπ [ΕἸρρ.] 
ἀθ πδῦ. μοπι. ΧΥ͂ 61Κ. 

19. θιοσ. ΥἼΠ 6 ἔνιοι μὲν οὖν Πυϑαγόραν μηδὲ ἕν καταλιπεῖν σύγγραμμά 
φασὶν παίζοντες. Ἡράχλειτος γοῦν ὁ φυσιχὸς [ἴτ. ἄν. 129] μονονουχὲ χέχραγε 
καί φησι᾿ ᾿ Πυϑαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσχησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάν- 
των. χαὶ ἐχλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοφίην, πο- 
λυμαϑείην, χακοτεχνίην. οὕτω δ᾽ εἶπεν, ἐπειδήπερ ἐναρχόμενος ὃ Πυϑαγόρας 
τοῦ Φυσιχοῦ συγγράμματος λέγει ὧδε" “οὐ μὰ τὸν ἀέρα, τὸν ἀναπνέω, οὐ 
μὰ τὸ ὕδωρ, τὸ πίνω, οὗ χοτ᾽ οἴσω ψόγον περὶ τοῦ λόγου τοῦδε. γέγραπται 
δὲ τῶι Πυϑαγόραι συγγράμματα τρία, Παιδευτικόν, Πολιτιχόν, Φυσιχόν᾽ τὸ 
δὲ φερόμενον ὡς Πυϑαγόρου Μύσιδός ἐστε τοῦ Ταραντίνου Πυϑαγοριχοῦ φυ- 
γόντος εἰς Θήβας χαὶ ᾿Επαμεινώνδα χαϑηγησαμένου. φησὶ δ᾽ Ἡραχλείδης ὁ 
τοῦ Σαραπίωνος ἐν τῆι Σωτίωνος ἐπιτομῆς [ΕἘῊἨ ἃ ΠῚ 169 ἔτ. 9) γεγραφέναι 
αὐτὸν χαὶ Περὶ τοῦ ὅλου ἐν ἔπεσιν, δεύτερον τὸν Ἱερὸν λόγον, οὗ ἡ ἀρχή" 
“ὦ νέοι, ἀλλὰ σέβεσϑε μεϑ᾽ ἡσυχίας τάδε πάντα᾽, τρίτον Περὶ ψυχῆς, τέταρτον 
Περὶ εὐσεβείας, πέμπτον Ἡλοθαλῇ τὸν ᾿Ἐπιχάρμου τοῦ Κώου πατέρα, ἕχτον 
Ἡρότωνα χαὶ ἄλλους. τὸν δὲ Μυστιχὸν λόγον Ἱππάσου φησὶν εἶναι, γεγραμ- 
μένον ἐπὶ διαβολῆι Πυϑαγόρου. πολλοὺς δὲ καὶ ὑπὸ ᾿Ἄστωνος τοῦ Κροτω- 
γιάτου γραφέντας ἀνατεϑῆναι Πυϑαγόραι. Κα]. Αγολιῖυ ὕ.. Οο8οῖι. ἃ. Ῥλ]. ΠῚ 451 δ΄. 

ΑΒΤΈΒΕ ΡΥΤΗΛΟΟΒΒΕΗ. 

Ὁ. ΚΡΕΚΟΡΝΕ. 

Οἴο, ἀθ π. ἄθοσ. 1 88, 101 Ογρδϑιηι ροοία ἀοοοὶ Αγὶδίοίοϊοβ [{τ. 1 ΟΒ6, [ωμ61Ρ2.] 

πιρχυαηι [886 εἰδιος ΟΥ̓Ρ]σιίὴν οαγηῖοπ Ῥωιασογεὶ ζογιε οἰιϑάανι {886 ΟεΥοοΟρΊβ. 

Οιμεμ. βδ.γ. 1 398 Ρ. ᾿Επιγένης δὲ ἐν τοῖς Περὶ τῆς εἰς Ὀρφέα ποιήσεως Κέρκω- 
πος εἶναι λέγει τοῦ Πυϑαγορείου τὴν Εἰς “Αιδου χατάβασιν καὶ τὸν Ἱερὸν 
λόγον ἴδῃρ. βου τ θῃ ἀθ8 ῬΥΓΠΔΡΌΓΑΒ, 8. πῃίογ [ΟΝ], τὸν δὲ Πέπλον καὶ τὰ 

Φυσιχὰ Βροντίνου.  ϑυιν. 8. ν. Ὀρφεὺς. Ἱεροὺς λόγους ἐν ῥαψωιδίαις χό. 
λέγονται δὲ εἶναι Θεογνήτου τοῦ Θεσσαλοῦ, οἱ δὲ Κέρχωπος τοῦ Πυϑαγορείου. 
ιοα. ΠΗ 46 (8. 5: 30 ἡ. 15] χαὶ Κέρκωψ Ἡσιόδωι ζῶντι [πϑη}}. ἐφιλονίχει). ΥΥ ΟἿ] 

οἷῃ ΔΠΔΟΓΟΓ, 

ΒΕῚ 



θ. ΡΕΤΕΟΝ. τ. ΒΕΟΤΙΝΟΒ 1---ὃ. 88 

0. ΡΕΤΕΒΟΝ 
Ριστ. ἀρ ἀοἴοοί, οΥ. 28 Ρ. 422 0) ἐλέγχει δ᾽ αὐτὸν ὃ τῶν κόσμων ἀριϑμὸς 

οὐκ ὧν Αἰγύπτιος οὐδὲ Ἰνδὸς ἀλλὰ Δωριεὺς ἀπὸ Σικελίας, ἀνδρὸς “Ἱμεραίου 
τοὔνομα Πέτρωνος" αὐτοῦ μὲν ἐκείνου βιβλίδιον οὐχ ἀνέγνων οὐδὲ οἶδα δια- 

σωιζόμενον, Ἵππυς δὲ ὃ Ῥηγῖνος, οὗ μέμνηται Φανίας ὃ Ἐρέσιος [ἔγν, 22, ΕῊ α 
ΠῚ 800], ἱστορεῖ δόξαν εἶναι ταύτην Πέτρωνος καὶ λόγον, ὡς ἑχατὸν καὶ ὀγδοή- 
κοντὰ καὶ τρεῖς κόσμους ὄντας, ἁπτομένους δ᾽ ἀλλήλων χατὰ στοιχεῖον, ὅτι 

δὴ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ᾿ἱχατὰ στοιχεῖον ἁπτεσϑαί͵, μὴ προσδιασαφῶν μηδ᾽ ἄλλην τινὰ 

πιϑανότητα προσάπτων. νεὶ. 22 τρεῖς καὶ ὀγδοήχοντα χαὶ ἑχατὸν εἶναι συν- 
τεταγμένους κατὰ σχῆμα τριγωνοειδές, οὗ πλευρὰν ἑκάστην ἑξήχοντα κόσμους 
ἔχειν. τριῶν ὁὲ τῶν λοιπῶν ἕκαστον ἱδρῦσϑαι κατὰ γωνίαν, ἄπτεσϑαι δὲ τοὺς 
ἐφεξῆς ἀλλήλων ἀτρέμα περιιόντας ὥσπερ ἐν χορείαι. Βοάθδαξιηρ ἀ68 Ὀτοῖοοκβ 
5. Ῥγοοὶ. 2. ΕἸΚΙ. 115,1 Εποα], νρὶ. 1618. ΕἸοηι. 62 

ἵ, ΒΒΟΤΙΝΟΒ 
1. ΑΜΒ Υ Ρ. 201 1, 159, ὅ Νἄυοκ Ιεταποντῖνοι Βροντῖνος [30] χτλ. 

5, 194,2 Θεανὼ γυνὴ τοῦ Μεταποντίνου Βροτίνου [850]. 182 πρὸς Δεινωνὼ [80] 
γὰρ τὴν Βροντίνου [50] γυναῖχα, τῶν Πυϑαγορείων ἑνός, οὖσαν σοφήν τε καὶ 
περιττὴν τὴν ψυχήν, ἧς ἐστι καὶ τὸ καλὸν καὶ περιβόητον ῥῆμα τὸ τὴν γυναῖχα 

δεῖν ϑύειν αὐϑημερὸν ἀνισταμέν ἣν ἀπὸ τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρός, ὃ τινες εἰς Θεανὼ 

ἀναφέρουσι, πρὸς δὴ ταύτην προσελϑούσας τὰς τῶν Κροτωνιατῶν γυναῖχας 
παρακαλέσαι περὶ τοῦ συμπεῖσαι τὸν Πυϑαγόραν διαλεχϑῆναι περὶ τῆς πρὸς 
αὐτὰς σωφροσύνης τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν κτλ. Ὄιοα. ΥΙΠ 42 ἣν δὲ τῶι Πυϑα- 
γόραι καὶ γυνή, Θεανὼ ὄνομα, Βροντίνου [80] τοῦ Κροτωνιάτου ϑυγάτηρ᾽ οἱ 
δέ, γυναῖχα μὲν εἶναι Βροντίνου, μαϑήτριαν δὲ Πυϑαγόρου. ἦν αὐτῶι καὶ 
ϑυγάτηρ Δαμώ, ὡς φησι “ῦσις ἐν ἐπιστολῆι τῆι πρὸς Ἵππασον ἴβο ΒΡῚ. 

2. Ῥιοα. ΨΙΠ 88 ΑἸΚπιαίοηβ βοη σις Ὀορίπηΐ: ᾿Αλχμαίων Κροτωνιήτης τάδε 
ἔλεξε Πειρίϑον υἱὸς Βροτίνωι ἴ8ο ΒΡ] χαὶ “έοντι χαὶ Βαϑύλλωι" περὶ τῶν 

ἀφανέων κτλ. 

8, --- ΑΙΠ δ8 τὴν γὰρ περιφερομένην ὡς Τηλαύγους ἐπιστολήν, ὅτι με- 

τέσχεν [Επιροάοκ!ο8)] Ἱππάσου καὶ Βροτίνου [1] μὴ εἶναι ἀξιόπιστον. 

4, ϑυτο. 8. γ. Ὀρφεύς. Πέπλον καὶ Δίχτυον" καὶ ταῦτα Ζωπύρου τοῦ Ἡρα- 
κλεώτου, οἱ δὲ Βροτίνου [580] .. . χαὶ Φυσικά, ἃ Βροντίνου [80] φασίν. ΟἸΕΜ. 

ϑ. 1181. 391 Ρ, [νρ]. Κοικορβ 5. 32] τὸν δὲ Πέπλον χαὶ τὰ Φυσικὰ [68 
ΟΥΡ θι18] Βροντίνου. 

ὅ. ΙΑΜΒ1,. ἃ, σοι. πηϑί. 80. 8 ἢ. 84, 20 Ερβίᾳ διόπερ καὶ Βροτῖνος [80 ΕἸ 

ἐν τῶι Περὶ νοῦ καὶ διανοίας χωρίζων αὐτὰ ἀπ᾿ ἀλλήλων τάδε λέγει. ΟἸϊαἴθ 
815 ἀ6ΥΓ ροίδβομίοῃ βοῦν ἀπο ϑυσίδη. Μοίδρ, Ρ. 9202 2 τ δέζοιβ [Ῥ8. ΑἸθχ, 
Μοί. 521, 84 Ηαγα.}; 50". Ὁ. Ῥμοῖ. ὈΪῸ]. 114529 [ἅθογα} Βροτῖνος]. 

Ὠ 919, Ετδρτῃ, ἃ. το κσ, 9 
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8. ΗΙΡΡΑΒΟΒ 

ΤΕΒΕΝ. 

ι. Του. ΥἹΠ 84. Ἵππασος Μεταποντῖνος χαὶ αὐτὸς Πυϑαγορικός. ἔφη 

δὲ χρόνον ὡρισμένον εἶναι τῆς τοῦ κόσμου μεταβολῆς καὶ πεπερασμένον εἶναι 
τὸ πᾶν καὶ ἀεικίνητον [8:8 ΤὨΘΟΡὮγαβῦ νρ]. ἢ. 1]. 

φησὶ δ᾽ αὐτὸν Δημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις μηδὲν χαταλιπεῖν σύγγραμμα. 
γεγόνασι δὲ Ἵππασοι δύο, οὗτός τε καὶ ἕτερος γεγραφὼς ἐν πέντε βιβλίοις “α- 

χώνων πολιτείαν. ἦν δὲ καὶ αὐτὸς Λάκων. 

2. ΙΑΜ81. Υ. Ρυτῃ. 361 Συβαρῖται Μέτωπος, Ἵππασος χτλ. 
- -- 81 {πα δ οομμμη. πηϑίῃ.. 80. 25] 88 ΝΙοοηδοθαβ: δύο γὰρ ἦν γένη καὶ 

τῶν μεταχειριζομένων αὐτήν ΓΡΥΓΑρογοίδοι!α ῬὨΙΟΒΟΡ 6], οἱ μὲν ἀκουσματικοί, 
οἱ δὲ μαϑηματικοί. τουτωνὶ δὲ οἱ μὲν μαϑηματικοὶ [ἀχουσματικοὶ 46 ο. πιδίῃ, 80.] 

ὡμολογοῦντο Πυϑαγόρειοι εἶναι ὑπὸ τῶν ἑτέρων, τοὺς δὲ ἀχουσματιχοὺς [μα- 
ϑηματικοὺῦς ἀΘ 6. τι! 856. οὗτοι οὐχ ὡμολόγουν, οὐδὲ τὴν πραγματείαν αὐτῶν 
εἶναι Πυϑαγόρου, ἀλλ᾽ Ἱππάσου" τὸν δὲ Ἵππασον οἱ μὲν Κροτωνιάτην φασίν, 
οἱ δὲ Μεταποντῖνον. Ῥοῖρῇ. Υ. Ρ, 86 ὅσα γε μὴν τοῖς προσιοῦσι διελέγετο 
[ΡΥ ΠαρΟΓΆ8) ἢ διεξοδικῶς ἢ συμβολικῶς παρήινει. 81 διττὸν γὰρ ἦν αὐτοῦ 
τῆς διδασκαλίας τὸ σχῆμα. καὶ τῶν προσιόντων οἱ μὲν ἐκαλοῦντο μαϑηματιχοί, 
οἱ δ᾽ ἀχουσματικοί. καὶ μαϑηματιχοὶ μὲν οἱ τὸν περιττότερον χαὶ πρὸς ἀκρί- 
βειαν διαπεπονημένον τῆς ἐπιστήμης λόγον ἐχμεμαϑηκότες, ἀκουσματικοὶ δ᾽ 
οἱ μόνας τὰς χεφαλαιώδεις ὑποϑήχας τῶν γραμμάτων ἄνευ ἀκριβεστέρας διη- 
γήσεως ἀκηχοότες. 

8. ιοῦ, ὙΠ 1 τὸν δὲ Μυστιχὸν λόγον [ἃὯρ5. ῬγΓ ΙΔΡΌΓΑΒ) Ἱππάσου φησὶν 
εἶναι γεγραμμένον ἐπὶ διαβολῆε Πυϑαγόρου. 

4. ΤἸΑΜΒῚ,. Υ. Ρ. 88 [6 ο. πηδίῃ, 86. 25] περὲ δ᾽ Ἱππάσου λέγουσιν, ὡς ἣν 
μὲν τῶν Πυϑαγορείων, διὰ δὲ τὸ ἐξενεγκεῖν χαὶ γράψασϑαι πρῶτος σφαῖραν 
τὴν ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων ἀπόλοιτο κατὰ ϑάλατταν ὡς ἀσεβήσας, δόξαν 
ὁὲ λάβοι ὡς εὑρών, εἶναι δὲ πάντα ᾿ἐχείνου τοῦ ἀνδρός. προσαγορεύουσι 
γὰρ οὕτω τὸν Πυϑαγόραν καὶ οὐ καλοῦσιν ὀνόματι. Ζυβαίζ ἃ. 6. πιδίῃ. ἃ. 0. 
Ρ. ΤΊ, 24 Βοβία: ἐπέδωχε δὲ τὰ μαϑήματα, ἐπεὶ ἐξηνέχϑησαν, (κατὰ πᾶσαν τὴν 
Ἑλλάδα καὶ πρῶτοι τῶν τότε μαϑηματιχῶν ἐνομίσϑησαν) δισσοὶ προάγοντε 
μάλιστα Θεύδωρός τε ὃ Κυρηναῖος καὶ Ἱπποχράτης ὁ Χῖος. λέγουσι δὲ οἱ 
Πυϑαγόρειοι ἐξενηνέχϑαι γεωμετρίαν οὕτως" ἀποβαλεῖν τινα τὴν οὐσίαν τῶν 
Πυϑαγορείων, ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἡτύχησε, δοϑῆναι αὐτῶι χρηματίσασϑαι ἀπὸ γεω- 
μετρίας. Ὗ. Ῥγί. 247 οἱ δέ φασι καὶ τὸ δαιμόνιον νεμεσῆσαι τοῖς ἐξώφορα 
τὰ Πυϑαγόρου ποιησαμένοις. φϑαρῆναι γὰρ ὡς ἀσεβήσαντα ἐν ϑαλάσσηι τὸν 
δηλώσαντα τὴν τοῦ εἰχοσαγώνου σύστασιν, τοῦτο δ᾽ ἣν δωδεκάεδρον, ἕν τῶν 
πέντε λεγομένων στερεῶν σχημάτων, εἰς σφαῖραν ἐχτείνεσϑαι. ἔνιοι δὲ τὸν 
περὶ τῆς ἀλογίας καὶ τῆς ἀσυμμετρίας ἐξειπόντα τοῦτο παϑεῖν ἔλεξαν. 246 τὸν 
γοῦν πρῶτον ἐχφήναντα τὴν τῆς συμμετρίας χαὶ ἀσυμμετρίας φύσιν τοῖς ἀἄνα- 
ξίοις μετέχειν τῶν λόγων οὕτως φασὶν ἀποστυγηθῆναι, ὡς μὴ μόνον ἐκ τῆς 
κοινῆς συνουσίας καὶ διαίτης ἐξορισϑῆναι, ἀλλὰ καὶ τάφον κατασκευασϑῆναι 

ὡς δῆτα ἀποιχομένου ἐκ τοῦ μετ᾽ ἀνθρώπων βίου τοῦ ποτε ἑταίρου γενο- 
μένου. ΟἸοπι, βίσομ). Ὗ ὅ8. ρ. 080 Ῥ, φασὶ γοῦν Ἵππαρχον (ἐϊο) τὸν Πυϑαγόρειον 
αἰτίαν ἔχοντα γρώψασϑαι τὰ τοῦ Πυϑαγόρου σαφῶς ἐξελαϑῆναι τῆς διατριβῆς 
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καὶ στήλην ἐπ᾽ αὐτῶι γενέσϑαι οἷα νεχρῶι. αὶ). ἄρῃ ροίδβοθτοη Βυίοῖ ἀ65 
Τιγ εἶθ δὴ ΗἸΡΡΑΙΟΒΟΒ [Ξ ΗΙρΡραβ058 νῈὶ. θίορ. ΝὟῪὟῪὟΙ 42. 5. 88. 1, 1] ΙΔ1}0]. Υ. Ῥψτ. 

θυ. ἀ45. ΝΔιοκ. 5, ΗΙΡΡΟΚΕΑΤΕΒ ν. ΟἸ]108. 

ὅ. ΤΑΜΒ1, Υ. Ρ. 251 τὰ μὲν τοιαῦτα, χαϑάπερ προεῖπον, ἐπὶ τοσοῦτον 

ἐλύπει κοινῶς ἅπαντας ἐφ᾽ ὅσον ἑώρων ἰδιάζοντας ἐν αὐτοῖς τοὺς συμπεπαι- 
δευμένους.. .. ἀρχόντων δὲ τούτων [πϑτη]. τῶν συγγενῶν) τῆς διαστάσεως ἑτοί- 
μως οἱ λοιποὶ προσέπιπτον εἰς τὴν ἔχϑραν καὶ λεγόντων ἐξ αὐτῶν τῶν χιλίων 
Ἱππάσου καί Διοδώρου καὶ Θεάγους ὑπὲρ τοῦ πάντας χοινωνεῖν τῶν ἀρχῶν 
καὶ τῆς ἐχχλησίας καὶ διδόναι τὰς εὐθύνας τοὺς ἄρχοντας ἐν τοῖς ἐκ πάντων 
λαχοῦσιν, ἐναντιουμένων δὲ τῶν Πυϑαγορείων ᾿Αλκιμάχου καὶ Δεινάρχου καὶ 
Μέτωνος καὶ Δημοκήδους καὶ διακωλυόντων τὴν πάτριον πολιτείαν μὴ κατα- 
λύειν ἐχράτησαν οἱ τῶι πλήϑει συνηγοροῦντες. μετὰ δὲ ταῦτα συνελϑόντων 
τῶν πολλῶν διελόμενοι τὰς δημηγορίας κατηγόρουν τινὲς αὐτῶν ἐκ τῶν ῥη- 
τόρων Κύλων καὶ Νίνων κτλ. [8 ΑΡΟΙ]ΟΙΗΐο8᾽ Ποπιδη)]. Ὑρ]. 5. 81, 1. 

θ. ΟΛΕι. Αὐτο]. δουῖ. Ρά88. 1 1 αὐπηέ Τρραϊϊινι (610) Ῥωέιαφογίοιων ρ]ῖϊο- 

ϑορίπων ἐπιεγγοσαΐίιι φυλάς ἀφογοί γεβροηπαῖ886.: “πομάιοη [οοη]. αὐἀηιοάι πὶ]; 

ποπάκνε φυΐάον πεν ὑνυϊάοίιιν, Ἵππαλος τῷ Ἵππασος 810}. 66..1 126,1 ΥΥ. 
(ἀπο Ῥμοί.). 

ΓΕ }538Ὲ. [ν8]. 1; Ὧπ8 ροίδιβουίον βου Ὁ βίομον ἢ. 10. 11] 

1. ΑΒ βυ. Μοίαρῃ. Α 8. 9842 1 Ἵ. δὲ πῦρ ὃ Μεταποντῖνος χαὶ Ἡράκλειτος ὁ 
Ἐφέσιος. ϑημρι,. ρῆγ8. 28, 838 [Ὁ. 415; Ὑπθορῆγ. Ρἢγ8. Πόχ. ἔτ. 1] Ἱ δὲ ὃ Με- 
ταποντῖνος χαὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος ἕν καὶ οὗτοι καὶ κινούμενον καὶ πεπε- 
ρασμένον, ἀλλὰ πῦρ ἐποίησαν τὴν ἀρχὴν καὶ ἐκ πυρὸς ποιοῦσι τὰ ὄντα πυ- 
χνώσει καὶ μανώσει καὶ διαλύουσι πάλιν εἰς πῦρ ὡς ταύτης μιᾶς οὔσης φύσεως 
τῆς ὑποκειμένης. ΔῈΤ.1 ὅ, ὅ [Ὁ. 292] 11. δὲ ὁ Μεταποντῖνος καὶ Ἡράκλειτος ὃ 
Βλύσωνος ὃ Ἐφέσιος ἕν εἶναι τὸ πᾶν ἀεικίνητον καὶ πεπερασμένον, ἀρχὴν δὲ 
τὸ πῖρ ἐσχηχέναι. 

8. χεν. Ῥχοίυ, ὅ, θ4 Ρ. ὅδ Ρὶ τὸ πῦρ ϑεὸν ὑπειλήφατον Ἵ. τε ὁ Μετα- 
ποντῖνος καὶ ὃ ᾿Εφέσιος Ἡράχλειτος. 

9. Απῖ. ΙΓ 8,4 [Ὁ.. 388] Παρμενίδης χαὶ Ἵ. καὶ Ἡράκλειτος πυρώδη [πϑιη]- 

τὴν ψυχήν). ΤΈΝτυΙ,,.. ἀ6 δηΐπηᾶ ὅ Ητρραγοιιθ [80] εἰ Ηεγαοϊιδι8. ἐαΣ ἰσηῖ. 

10, ΟἸαπάϊβη. Μδπι. ἀθ δηΐμμ. ΠΤ Ηΐρροηι (810) Μοείαρογίϊηιιδ δὰ οαάονι 
βοιοῖα Ῥψυδιαφογας ρυαθηιδβὶβ ργῸ δ.αΐιι δοηιξοηέϊαο διιαα ἡιϑοϊιεϊδιι5 αὐσιρη γε 8 
δ απΐνια δὶ6 γγομιίας οησ6 αἰλιιὰ απΐηια, αἰἑα σοΥ̓ριι8 68ὲ, φιίαο 

οοΥ̓́ΡΟΥΕ εἰ ἱογροπίε υἱσεὲ οἐ οαοοο υἱαεὲ εἰ πιονγέιο υἱυῖε, τοιάδ αἰιΐοηι 
ἦιοο οβϑὲ, χιο ργίποὶρῖο, Ἠδβοῖγα 86 αϊοϊέ, 

11. ΙΑΜΒ1., ἃ6 δηπηᾷ μοὶ βίου. 60]. 1 49, 32 (5, 804, 807.) ἀλλὰ χαὶ τοῦ- 
τον [πϑπι]. ἀριϑμόν] ἁπλῶς μὲν οὕτως" ἔνιοι τῶν Πυϑαγορείων τῆι ψυχῆι 
συναρμόζουσιν. ὡς δ᾽ αὐτοκίνητον Ξενοχράτης, ὡς δὲ λόγους περιέχουσαν 
{ψυχὴν ) Μοδέρατος ὁ Πυϑαγόρειος, ὡς δὲ κριτικὸν κοσμουργοῦ ϑεου 
ὄργανον Ἵ. ὃ ἀχουσματιχὸς τῶν Πυϑαγορείων. ΙΑΜΒ1,.. ΝΊίοοΙη, «Υἰζῃπι. 10, 
20 Ρβί. οἱ δὲ περὶ Ἵππασον ἀκουσματικοὶ ἀριϑμὸν εἶπον παράδειγμα πρῶτον 
χοσμοποιίας καὶ πάλιν κριτικὸν χοσμουργοῦ ϑεοῦ ὄργανον. ΥΕ]. ὅγτ. ἴῃ Ατ, 
τηθίδρἢ. Ρ. 9022 81 ὕ 8. 

12. ὅοηοι,. Ρυάτ, Ῥῃδοά, 108 Ὁ Γλαύχου τέχνη] ἢ ἐπὶ τῶν μὴ ῥαιδίως 
χατεργαζομένων ἢ ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμελῶς καὶ ἐντέχνως εἰργασμένων. Ἵ. γάρ 

8Ἐ 
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τις κατεσκεύασε χαλκοῦς τέτταρας δίσχους οὕτως, ὥστε τὰς μὲν διαμέτρους 

αὐτῶν ἴσας ὑπάρχειν, τὸ δὲ τοῦ πρώτου δίσχου πάχος ἐπίτριτον μὲν εἶναι τοῦ 
δευτέρου, ἡμιόλιον δὲ τοῦ τρίτου, διπλάσιον δὲ τοῦ τετάρτου, κρουομένους δὲ 
τούτους ἐπιτελεῖν συμφωνίαν τινά. καὶ λέγεται Γλαῦχον ἰδόντα τοὺς ἐπὶ τῶν 
δίσχων φϑόγγους πρῶτον ἐγχειρῆσαι δι’ αὐτῶν χειρουργεῖν, χαὶ ἀπὸ ταύτης 
τῆς πραγματείας ἔτι καὶ νῦν λέγεσϑαι τὴν καλουμένην Γλαύχου τέχνην. μέμνη- 
ται δὲ τούτου ᾿Αριστόξενος ἐν τῶι Περὶ τῆς μουσικῆς ἀκροάσεως [ἘἨῸ ἠ 6 Π 
288 ἔν, 17) χαὶ Νικοχλῆς ἐν τῶι Περὶ ϑεωρίας [να]. Ζοποῦ. ΠῚ 91). 

18. ΤΉΕΒΟ ΘΧΡ. τογ. χηδίῃ. Ὁ. ὅ9, 4 ΗἼ}]. ταύτας δὲ τὰς συμφωνίας οἱ μὲν 
ἀπὸ βαρῶν ἠξίουν λαμβάνειν, οἱ δὲ ἀπὸ μεγεθῶν οἱ δὲ ἀπὸ κινήσεων καὶ 
ἀριϑμῶν οἱ δὲ ἀπὸ ἀγγείων [χαὶ μεγεϑῶν!. “ᾶσος δὲ ὃ ἙἭ ρμιονεύς, ὥς φασι, 
καὶ οἱ περὶ τὸν Μεταποντῖνον Ἵππασον Πυϑαγορικὸν ἄνδρα συνέπεσϑαι τῶν 
κινήσεων τὰ τάχη χαὶ τὰς βραδυτῆτας δι᾿ ὧν αἱ συμφωνίαι « « « ἐν ἀριϑμοῖς 
ἡγούμενος λόγους τοιούτους ἐλάμβανεν ἐπ᾿ ἀγγείων" ἴσων γὰρ ὄντων καὶ 
ὁμοίων πάντων τῶν ἀγγείων τὸ μὲν χενὸν ἐάσας, τὸ δὲ ἥμισυ ὑγροῦ, ἐψόφει 
ἑχατέρωι καὶ αὐτῶι ἡ διὰ πασῶν ἀπεδίδοτο συμφωνία’ ϑάτερον δὲ πάλιν 
τῶν ἀγγείων κενὸν ἐὼν εἰς ϑάτερον τῶν τεσσάρων μερῶν τὸ ἕν ἐνέχεε, καὶ 
χρούσαντι αὐτῶι ἡ διὰ τεσσάρων συμφωνία ἀπεδίδοτο, ἡ δὲ διὰ πέντε, (ὅτε) 
ἕν μέρος τῶν τριῶν συνεπλήρου οὔσης τῆς χενώσεως πρὸς τὴν ἑτέραν ἐν μὲν 

τῆι διὰ πασῶν ὡς βὶ πρὸς ἕν, ἐν δὲ τῶι διὰ πέντε ὡς γ πρὸς β, ἐν δὲ τῶι διὰ 
τεσσάρων ὡς ὃ πρὸς γ. 

14. ΒΟΕΤΗ. ἰηϑῖ. 8. Π 19 ἰψιιβ ΝΙΘΟΙΏΔΟΙΟΒ) 86 Ειδιῖ68 ἵν οὶ. ΤᾺΘΟΪ. 

8. ΟΌΘἢ Κα. 28 ἢ. 8] αἰηγι6 Ηἱρραϑιι5 αἰζιρν οοηπϑοπαναγιη οὐάϊνϑηι ροπιιί. αἰυιμιΐ 
οπΐηὲ πε ἰριοϊἐα ἐδ αἰιφηιοπέα ϑιιρογραν ιοιιϊαγἑα 8 ἀοηιὶμιοηὶ γαΐο ογαϊηα γὸ- 
ϑροηάσυθ. ἰΐαψιιδ πον ρο886 6886 ἀπρίνι ργαδίον αἰηυϊ μην πος ἰγὶρίιγε ργαοίον 
ἐογέϊανε ραγίοηι. φιιοπίαηι ἰφίξιο" δὲ ἀιερίνν, σα εο ἀἰαραδον οοπβοπαπίϊανι γοααὶ, 
φιονηΐαηε ὑθνῸ δὶἐ αἰηυϊάνιι, δὰ 60 φιιαδὶ οοπίγαγίαηι αἰυϊδιογιοηι βοδηιαϊίονα)ι, 
ἐὰ εθὲ ἀϊαρεπίς, ἐἰῇεῖ ργορογίϊομιοηι. αιυΐδιι8 ηυϊα δ, βοϊοοὶ ἀϊαραβοι αἋ ἀϊα- 

Ῥεηίο, ἐγὶρϊοοηι ργοογθαγὶ χαθ τὐγαηέχιι οοπέϊηοαξ οψηιρ])οπίαηι. 80 γιδιι8 
ἐγὶρ οὶ ρμαγίοηι ἰογϊαην οοτπίγαγία αἰυϊδίονα ραν γὶ, θὰ χια γεγϑιι8 αἰα οϑϑαγοηὶ 
ϑυρ]οηῖα παδβοοίγ. ἰγὶρισθὴλ ὑογὸ αἶψιιο ϑοϑηιἑονἐϊιεν ἐιιοίοϑ χιαάγιρίαηι 
οομιραγαϊξὶοποηλ ργορογίομὶδ οἴἤοογο. τᾶ ἢ, τὸ οα ἀϊαραδβοη αὐ αἀϊαρεοπίο, χιίας 
68 ἀρὰ οοηδοπαπίϊα, οἑ ἀἰαΐεϑϑαγον, πα οοποϊποιέϊα οοπὶιοισαΐιν., φαθ ἔπ φια- 

ἀγιρῖο οοπβιβίοηϑ 8 ἀϊαραδοιν ποηῖθὶ αοοορὶί. ϑδεομημάιπηι 08. φιοχιιο Ἰὰς οΥὐο 
εἐϑὲ; ἀϊαραβοη, ἀϊαροπέε, ἀϊαραβοι ας αϊαροπέο, ἀϊαΐεββαγοη, ὑὲδ αἰαραϑοῆ. 

15. Ιἅμβ1,.. ἰὴ Νῖο, 141 ρ. 100, 19 Ριβί. μόναι δὲ τὸ παλαιὸν τρεῖς ἦσαν 
μεσότητες ἐπὶ Πυϑαγόρου χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν μαϑηματικῶν, ἀριϑμητική 
τε καὶ ἡ γεωμετρικὴ χαὶ ἡ ποτὲ μὲν ὑπεναντία λεγομένη τῆι τάξει τρίτη, 
ὑπὸ δὲ τῶν περὶ ᾿Αρχύταν αὖϑις καὶ Ἵππασον ἁρμονικὴ μεταχληϑεῖσα . .. 
ἀλλαγέντος δὲ τοῦ ὀνόματος οἱ μετὰ ταῦτα περὶ Εὔδοξον μαϑηματικοὶ ἄλλας 
τρεῖς προσανευρόντες μεσότητας τὴν τετάρτην ἰδίως ὑπεναντίαν ἐχάλεσαν, 
εν τὰς δὲ λοιπὰς δύο ἁπλῶς χατὰ τὴν τάξιν προσηγόρευσαν πέμπτην τε καὶ 
ἕχτην. Υ6ὶ. 5..118,.10.. 110,1 Ῥίδι, 
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9. ΚΑΙΤΙΡΗΟΝ ὈΝῸ ΘΕΜΟΚΕΘΕΒ 
1. ΠΈποΡ. 1Π 12 Πολυχράτης δὲ πάσης συμβουλίης ἀλογήσας ἔπλεε παρὰ 

τὸν Οροίτεα ἅμα ἀγόμενος ἄλλους τε πολλοὺς τῶν ἑταίρων, ἐν δὲ δὴ καὶ 4η- 
μοκήδεα τὸν Καλλιφῶντος Κροτωνιήτην ἄνδρα ἑητρόν τε ἐόντα καὶ τὴν τέχνην 
ἀσχέοντα ἄριστα τῶν κατ᾽ ἐωυτόν. 129 τῆι δὲ δὴ ὀγδόηι ἡμέρηι ἔχοντί οἱ 
{Ὀᾶτοῖοβ] φλαύρως παραχούσας τις πρότερον ἔτι ἐν Σάρδισι τοῦ Κροτωνιήτεω 
δημοχήδεος τὴν τέχνην ἀγγέλλει τῶι Δαρείωι᾽ ὁ δὲ ἄγειν μιν τὴν ταχίστην 
παρ᾽ ἑωντὸν ἐχέλευσε. τὸν δὲ ὡς ἐξεῦρον ἐν τοῖσι Ὀροίτεω ἀνδραπόδοισι 
ὅχον δὴ ἀπημελημένον παρῆγον ἐς μέσον... 180 μετὰ δὲ ὥς οἱ ἐπέτρεψε 
“Ἑλληνικοῖσι ἰήμασι χρεώμενος καὶ ἥπια μετὰ τὰ ἰσχυρὰ προσάγων ὕπνου τέ 
μιν λαγχάνειν ἐποίει καὶ ἐν χρόνωι ὀλίγωι ὑγιέα μιν ἐόντα ἀπέδεξε οὐδαμὰ 
ἔτι ἐλπίζοντα ἀρτίπουν ἔσεσϑαι. δωρεῖται δή μιν μετὰ ταῦτα ὃ Δαρεῖος πε- 

. δέων χρυσέων δύο ζεύγεσι" ὃ δέ μιν ἐπείρετο εἶ οἱ διπλήσιον τὸ κακὸν ἐπίτηδες 
γέμει, ὅτι μιν ὑγιέα ἐποίησε. Ὁῖο ΟΟΙΩΔΗΠ ποθὴ 68 Ταγοῖοβ Ὀοβομοηκίθη ἰμη 
ἀαταυ δυῦ ἄοββοη Οὐδ οἶββ ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν φιαλέων στατῆρας 
ἑπόμενος ὃ οἰχέτης, τῶι οὔνομα ἦν Σχίτων [6110 Ἡοτγοοίβ7), ἀνελέγετο καί 

οἱ χρῆμα πολλόν τι χρυσοῦ συνελέχϑη. 181 ὃ δὲ 4. οὗτος ὧδε ἐκ Κρότωνος 
ἀπιγμένος Πολυχράώτει ὡμίλησε. πατρὶ συνείχετο ἐν τῆι Κρότωνι ὀργὴν χα- 
λεπῶι. τοῦτον ἐπείτε οὐκ ἐδύνατο φέρειν, ἀπολιπὼν οἴχετο ἐς Αἴγιναν. χα- 
ταστὰς δὲ ἐς ταύτην πρώτωι ἔτει ὑπερεβάλετο τοὺς ἄλλους ἰητρούς, ἀσχευής 
περ ἐὼν καὶ ἔχων οὐδὲν τῶν ὅσα περὶ τὴν τέχνην ἐστὶ ἐργαλήια. καί μιν 
δευτέρωι ἔτει ταλάντου Αἰγινῆται δημοσίηι μισϑοῦνται, τρίτωι δὲ ἔτει ᾿Αϑηναῖοι 
ἑκατὸν μνέων, τετάρτωι δὲ ἔτει Πολυχράτης δυῶν ταλάντων. οὕτω μὲν ἀπί- 
χετο ἐς τὴν Σάμον καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ ἀνδρὸς οὐχ ἤχιστα Κροτωνιῆται 
ἐητροὶ εὐδοκίμησαν. ἐγένετο γὰρ ὧν τοῦτο ὅτε πρῶτοι μὲν Κροτωνιῆται 
ἰητροὶ ἐλέγοντο ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι, δεύτεροι δὲ Κυρηναῖοι. ΕἸΘΟΝς π80} 
Τατοπῦ ἀπὰ Κτοίοῃ 138 ἢ, 181 τοσόνδε μέντοι ἐνετείλατό σφι [ἄρῃ ῬροΙβίβοῃθῃ 

Βορ]οἰΐουη] 4. ἀναγομένοισι, κελεύων εἰπεῖν σφεας Δαρείωι, ὅτι ἅρμοσται τὴν 

Μίλωνος ϑυγατέρα 4. γυναῖχα. τοῦ γὰρ δὴ παλαιστέω Μίλωνος [8. 8. 29 
ῃ. 12. 18. 158] ἦν οὔνομα πολλὸν παρὰ βασιλέι. χατὰ δὲ τοῦτό μοι δοκεῖ σπεῦ- 
σαι τὸν γάμον τοῦτον τελέσας χρήματα μεγάλα Δημοχήδης ἵνα φανῆι πρὸς 
Δαρείον ἐὼν χαὶ ἐν τῆι ἑωτοῦ δόκιμος. Τοᾶ ἀο8 0). ἀυτοι ΤἬθαροΒ ἴῃ ΡΙ δἰαἰαὶ 
[Θόπιοβ ν. Κιοίοῃ 7] πδὸὴ ΑΡΟΙ]Ομΐο8. ΙΑΜΒῚ,. Υ, Ῥ. 261 [8, 5, 35. ἡ. ὅ]. 

2. ὅυτρ. Δημοχήδης Καλλιφῶντος ἱερέως ἐν Κνίδωι γενομένου ᾿Ασχληπιοῦ 
Κροτωνιάτης ἰατρός, ὃς ἐν Αἰγίνηι ἰάτρευσέ τε καὶ ἔγημε, καὶ Πολυκράτην τὸν 
Σάμου τύραννον ἰάτρευσεν ἐπὶ χρυσίου ταλάντοις δύο χαὶ ὑπὸ Δαρείον τοῦ 
Πέρσον μετεπέμφϑη καὶ συνεγένετο αὐτῶι χρόνον ἱκανόν" ἔγραψεν ἰατρικὸν 
βιβλίον. ΙΟΒΕΡΗ. 6. ΑΡ.1 168 Ἕρμιππος ἀνὴρ περὶ πᾶσαν ἱστορίαν ἐπιμελής. 
λέγει τοίνυν ἐν τῶι πρώτωι τῶν Περὶ Πυϑαγόρου βιβλίων [ΕῊ ἃ ΠΙ 41 ἔν. 21], 
ὅτι Πυϑαγόρας ἑνὸς αὐτοῦ τῶν συνουσιαστῶν τελευτήσαντος τοὔνομα Ἰζαλλι- 
φῶντος τὸ γένος Κροτωνιάτου τὴν ἐχείνου ψυχὴν ἔλεγε συνδιατρίβειν αὑτῶι 
χαὶ νύχτωρ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν" καὶ ὅτι παρεχελεύετο μὴ διέρχεσϑαι τόπον, ἐφ᾽ 
ὃν ὄνος ὀκλάσηι, καὶ τῶν διψίων ὑδάτων ἀπέχεσϑαι χαὶ πάσης ἀπέχειν βλα- 
σφημίας. εἶτα προστίϑησι μετὰ ταῦτα καὶ τάδε" ταῦτα δὲ ἔπραττεν καὶ ἔλεγε 
τὰς Ἰουδαίων καὶ Θραιχῶν δόξας μιμούμενος καὶ μεταφέρων εἰς ἑαυτόν. λέ- 
γεται γὰρ ὡς ἀληϑῶς ὃ ἀνὴρ ἐχεῖνος πολλὰ τῶν παρὰ Ἰουδαίοις νομίμων εἰς 
τὴν αὑτοῦ μετενεγχεῖν φιλοσοφίαν. ἴγ8]. ἔτ. 2 δ Οτΐρ. ο. (615. 1 1ὅ Ρ. 61,211. 
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8. 5ΤΟΒ. ΠΥ. 116, 45 Μ. Δημοχρίτου [Δημοκήδους ΖΟΙΙοΥ]. αὐξανομένου τοῦ 
σώματος συναύξονται (καὶ αἵ) φρένες, γηράσχοντος δὲ συγγηράσχουσι καὶ εἰς 
τὰ πρήγματα πάντα ἀμβλύνονται δὺ8 Ηοτοὰ. ΠῚ 184 διδαχϑεῖσα ὑπὸ τοῦ Δη- 
μοκήδεος ἡ ̓ Ατοσσα προσέφερε ἐν τῆι κοίτηι Δαρείωι λόγον τοιόνδε... νῦν 
γὰρ ἄν τι καὶ ἀποδέξαιο ἔργον, ἕως νέος εἷς ἡλικίην. αὐξομένωι γὰρ τῶι σώ- 
ματι --- πάντα ἀπαμβλύνονται᾽. ὙΕ]. Τϑιογοῖ, ΠῚ 445 Ἠοίηζο. 

10θ. ΡΑΒΜΙΒΚΟΒ 
1. [αμβῖ.. Υ. Β. 2061 Μεταποντῖνοι Βροντῖνος, Παρμίσχος [80 αἴθ ΗΔ5.} 

Ὀρεστάδας Λέων κτλ. 
2. Ῥιορ. ΙΧ 20 δοχεῖ δὲ [ΧΟΠΟρΡἤ 868, 8. 3. 39,20] πεπρᾶσϑαι ὑπὸ κὶ (καὶ 

λελύσϑαι ὑπὸ) τῶν Πυϑαγοριχῶν Παρμενίσχου ἴϑ8ο ΒΡ: παρμενάδου ἘΝ) καὶ 
Ὀρεστάδου, καϑά φησι Φαβωρῖνος ἐν ᾿Αἀπομνημονευμάτων πρώτωι. 

8. Ατηῆξν. ΧΙΥ͂ 614Λ Παρμενίσχος ἴ80 αἰ Ηα5.] δὲ ὁ Μεταποντῖνος, ὡς 
φησιν Σῆμος ἐν ξ Δηλιάδος [ΕΗ ( ΙΥ̓͂ 498 ἔν. 8] καὶ γένει καὶ πλούτωι πρωτεύων 
εἰς Τροφωνίου χαταβὰς καὶ ἀνελϑὼν οὐχ ἔτι γελᾶν ἐδύνατο" καὶ χρηστηριαζο- 
μένωι περὶ τούτου ἡ Πυϑία ἔφη" 

εἴρηι μ᾽ ἀμφὶ γέλωτος, ἀμείλιχε, μειλιχίοιο" 
δώσει σοι μήτηρ οἴχοι᾽ τὴν ἔξοχα τῖε. 

ἐλπίζων ὃ ἂν ἐπανέλθηι εἰς τὴν πατρίδα γελάσειν, ὡς οὐδὲν ἦν πλέον, οἱόμε- 
νος ἐξηπατῆσϑαι ἔρχεταί ποτε κατὰ τύχην εἰς Δῆλον" καὶ πάντα τὰ κατὰ τὴν 
νῆσον ϑαυμάζων ἦλϑεν χαὶ εἰς τὸ “Μητῶιον νομίζων τῆς ᾿Απόλλωνος μητρὸς 

ἄγαλμά τι ϑεωρήσειν ἀξιόλογον᾽ ἰδὼν δ᾽ αὐτὸ ξύλον ὃν ἄμορφον παραδόξως 
ἐγέλασεν. χαὶ τὸν τοῦ ϑεοῦ χρησμὸν συμβάλλων καὶ τῆς ἀρρωστίας ἀπαλλα- 
γεὶς μεναλωστὶ τὴν ϑεὸν ἐτίμησεν. Τανοηίαῦ ἀρ8. Αὐἱϑη βίο ρο 8. σὰ [6105 

Βιῃΐϊ. οοΥΥ. Πιοῖϊ. ΧΥΥ͂ 408, 11. χρατὴρ ἀργυροῦς, ὃν ἀνέϑηχε Παρμίσκος, ὀλχὴν 
ΡΧΧΧΧΡΏΩΔΔΕΕ νυρ]. Χ 462,19. ΧΥ 1270. 

1. ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΝ 
Α. ΤΕΒΕΝ ὕΝῸ ΠΕΗΒΕ. 

1. ΠΑΈΒΤΙΠΒ ὈΙΟΘΕΝῈΒ ΙΧ 18---20. 

Ξενοφάνης Δ4,εξίου ἤ, ὡς ᾿Απολλόδωρος, Ὀρϑομένους Κολο- 18 

φώνιος ἐτταινεῖται τιρὸς τοῦ Τίμωνος᾽" φησὶ γοῦν ᾿ Ξεινοφάνην --- 
ἐπειχόπτην᾽ [ἴτ. 40 7.1. οὗτος ἐχπεσὼν τῆς πατρέδος ἐν Ζάγχληι τῆς 
Σιχελίας {διέτριβε χαὶ τῆς εἰς Ἐλέαν ἀποικίας κοινωνήσας ἐδέδα- 
σχὲν ἐχεῖγ, διέτριβε δὲ χαὶ ἐν Κατάνηι. διήχουσε δὲ χατ᾽ ἐνίους 
μὲν οὐδενός, (χατ᾿ ἐνίους δὲ Βότωνος ᾿4ϑηναίου ἤ, ὥς τινες, ᾿4ρ- 
χελάου). χαί, ὡς Σωτίων φησί, κατ᾽ ᾿Αναξίμανδρον ἦν. γέγραφε 
δὲ ἐν ἔπεσι χαὶ ἐλεγείας χαὶ ἰάμβους χαϑ᾽ Ἡσιόδου χαὶ Ὁμήρου, 
ἐπιχόπτων αὐτῶν τὰ περὶ ϑεῶν εἰρημένα. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ἐρ- 

10 ραψώιδει τὰ ἑαυτοῦ. ἀντιδοξάσαι τε λέγεται Θαλῆι καὶ Πυϑα- 

σοι 



10 

ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΘΒ Α, 1 (ὈΙ06. ΙΧ 18---20). 23--8. ΓΕΒΕΝ. 89 

γόραι, χαϑάψασϑαι δὲ καὶ Ἐπιμενίδου. μαχροβιώτατός τε γέγονεν, 

ὥς που χαὶ αὐτός φησιν᾽ ᾿“ἢδη---ἐτύμως᾽ [ἴν. 8]. 
φησὶ δὲ τέτταρα εἶναι τῶν ὄντων στοιχεῖα, χόσμους δὲ ἀττεεί- 

ρους, οὐ πιαραλλαχτοὺς δέ. τὰ νέφη συνίστασθαι τῆς ἀφ᾽ ἡλίου 

ἀτμίδος ἀναφερομένης χαὶ αἱρούσης αὐτὰ εἰς τὸ “τεριέχον. οὐσίαν 

ϑεοῦ σφαιροειδῆ, μηδὲν ὅμοιον ἔχουσαν ἀνϑρώπωε ὅλον δὲ ὁρᾶν 
χαὶ ὅλον ἀχούειν, μὴ μέντοι ἀναπινεῖν᾽ σύμπιαντά τὲ εἶναι νοῦν 

χαὶ φρόνησιν καὶ ἀίδιον. πρῶτός τε ἀπεφήνατο, ὅτι τεᾶν τὸ γινό- 

μενον φϑαρτόν ἐστι χαὶ ἡ ψυχὴ τινεῦμα᾽ 
ἔφη δὲ χαὶ τὰ ττολλὰ ἥσσω νοῦ εἶναι. χαὶ τοῖς τυράννοις 

ἐντυγχάνειν ἢ ὡς ἥχιστα ἢ ὡς ἥδιστα. ᾿Ἐμπτεδοχλέους δὲ εἰσιόντος 
αὐτῶι ὅτι ἀνεύρετός ἐστιν ὅ σοφός, ᾿ εἰχότως᾽ ἔφη ᾿ σοφὸν γὰρ εἶναι 
δεῖ τὸν ἐπιγνωσόμενον τὸν σοφόν᾽. φησὶ δὲ Σωτίων πρῶτον αὐ- 
τὸν εἰπεῖν ἀχατάλητιτα εἶναι τὰ πάντα, πλανώμενος. 

ἐποίησε δὲ χαὶ Κολοφῶνος κτίσιν χαὶ τὸν εἰς ᾿Ελέαν τῆς ᾿τα- 
λίας ἀποιχισμὸν ἔπη δισχίλια. χαὶ ἤχμαζε χατὰ τὴν ἑξηχοστὴν 
ὀλυμπιάδα [540 --ὅ87].. φησὶ δὲ 4ημήτριος ὃ Φαληρεὺς ἐν τῶι 
Περὶ γήρως χαὶ Παναίτιος ὁ Στωιχὸς ἐν τῶι Περὶ εὐθυμίας [ἴτ-. 117 
ΕΌΜ]ο1] ταῖς ἰδίαις χερσὶ ϑάψαι τοὺς υἱεῖς αὐτόν, χαϑάπερ καὶ 

Ἀναξαγόραν. δοχεῖ δὲ πεπρᾶσϑαι ὑπὸ {- χαὶ λελύσϑαι ὑττὸ) τῶν 
Πυϑαγοριχῶν Παρμίσχου χαὶ Ὀρεστάδου, χαϑά φησι Φαβωρῖνος 
ἐν ᾿4πομνημονευμάτων πρώτωι [ἴτ. 28, ἘῊα ΠῚ 511]. γέγονε δὲ καὶ 

ἄλλος Ξενοφάνης “έσβιος ποιητὴς ἰάμβων. 

ἢ. το ΙΧ 21 Ξενοφάνους δὲ διήχουσε Παρμενέδης Πύρητος Ἐλεάτης. 
τοῦτον Θεόφραστος ἐν τῆι Ἐπιτομῆι [ἴτ. θα Ὅοχ. 482] ᾿ἠναξιμάνδρου φησὶν 
ἀχοῦσαι. ναὶ. Ῥατπηθη. Α 1. 

3, ἨΕΒΑΟΙΙΤ ἔτ. 40 πολυμαϑίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει" ἫἩσίοδον γὰρ 
ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυϑαγόρην αὖτίς τε Ξενοφάνεα χαὶ “Ἑχαταῖον. 

4, ΟἼΘΕΒΟ Αοδᾷ. Π 113 (45 ΤΠΘΟρΡἢγ.) Χοηορηαηθβ ραϊῖο οἴἴαην αἸέϊχιῖον 
(818 ΑΠΑΧΑΡΌΓΆΒ) τεηη16))}}) 6886 Οὐ Ήϊΐα. 

ὅ. θοῦ. ΥΠ| ὅθ Ἕρμιππος [ἘῊ( Π 42, 21] οὐ Παρμενίδου, Ξενοφάνους 
δὲ γεγονέναι ζηλωτήν (Επιροᾶοο!68), ὧς χαὶ συνδιατρῖψαι χαὶ μιμήσασϑαι τὴν 
ἐποποιίαν (νᾳὶ. 1 8 20). 

θ. ύσιαν. Μδοτοῦ. 20 Ξ. ὁ Δεξίνου μὲν υἱός, ᾿Αρχελάου δὲ τοῦ φυσιχοῦ 
μαϑητής, ἐβίωσεν ἔτη ἕν καὶ ἐνενήκοντα. ον τιηρ γῖθ ἴῃ 1 ἃ 18, 6. 

1. ΟἜΝΒΟΚ. 1δὅ, 8 Χ, Ουοϊορ)οηῖιβ ηιαῖον αππονιθη οοπέιογα {πε 

8, Οτεμ. βίτομι. 1 858 Ρ, τῆς ᾿Ελεατικῆς ἀγωγῆς .Ξ. ὃ Κολοφώνιος κατ- 
άρχει, ὅν φησι Τίμαιος [ἴτ. 92, ΕῊΉΟ 1 216] κατὰ Ἱέρωνα τὸν Σιχελίας δυνάστην 
χαὶ Ἐπίχαρμον τὸν ποιητὴν γεγονέναι, ᾿Απολλόδωρος [ἴτ. 11, ἘῊΕ 1 445] δὲ 
χατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ὀλυμπιάδα [020---61] γενόμενον, παρατεταχέναι ἄχρι 
Δαρείου τε χαὶ Κύρου χρόνων. Αὖὐϑ ἀθγβοίθοη 6116 β'οχί. φᾶν, πηδίῃ. 1 257: 
Ξ. Κολοφώνιος ἐγένετο περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν ὀλυμπιάδα [ν6]. ἔτ, 8]. 

19 
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9, ΕΥ5ΕΒ. Οἤτοι. 4) 0]. 86 [6ὅ6---8] Ξ. Κολοφώνιος ἐγνωρίζετο. Ὁ) ΟἹ. 
ὅ9--ΟΙ (πἰομρ Ατπη. 60, 1 - 640) Ἰβυχὸς ὁ μελοποιὸς χαὶ Φερεχίδης ὁ ἵστο- 
ριογράφος καὶ Φωκυλίδης καὶ Ξενοφώνης ὃ φυσιχὸς παρωιδιῶν ποιητής νεὶ. 
Α 1,20 5. 89, 18. 

10. ΤΉΕΟΙ, ἁὐϊζῃμη, Ρ. 40 Αβί. φ'᾽ γὰρ καὶ ι [}14186Πὸ Ζ48}) ἔτη ἔγγιστα 
ἀπὸ τῶν Τρωιχὼν ἱστορεῖται μέχρι Ξενοφάνους τοῦ φυσικοῦ χαὶ τῶν ᾿άνα- 
κρέοντός τε χαὶ Πολυχράτους χρόνων χαὶ τῆς ὑπὸ Ἁρπάγου τοῦ Μήδου 
Ἰώνων πολιορχίας χαὶ ἀναστάσεως, ἣν Φωχαεῖς φυγόντες Μασσαλίαν ὠιχισαν" 
πᾶσι γὰρ τούτοις ὁμόχρονος ὁ Πυϑαγόρας. 

11. Ῥευῦτ. τορ. ΔΡΟΡΒίἢ. Ρ. 11 Ο [νρ]. ἀποόμοὶ. Ῥαγῖβ, οα. Βιίθυ θ8 0} (ΑΌΗ. 
ἃ. Κγακ. Αο. Ῥῃ1ο]. ΧΧ) Ρ. 1562] πρὸς δὲ Ξενοφάνην τὸν Κολοφώνιον εἰπόντα 
μόλις οἰχέτας δύο τρέφειν" ἡ ἀλλ᾽ Ὅμηρος᾽ εἶπεν (Βίογο) “ ὃν σὺ διασύρεις, 
πλείονας ἢ μυρίους τρέφει τεϑνηκώς. 

ἈΑΡΟΡΗΤΉόμασῖκ (ν 8]. Α 1, 20). 

12. Απιβτ, ΒΠοί. Β 23. 1399ν ὅ ἄλλος [80. τόπος] ἐκ τοῦ, τὸ συμβαῖνον 
ἐὰν ἤι ταὐτόν, ὅτι καὶ ἐξ ὧν συμβαίνει ταὐτά" οἷον Ξ. ἔλεγεν ὅτι “ἡ ὁμοίως 
ἀσεβοῦσιν οἱ γενέσϑαι φάσχοντες τοὺς ϑεοὺὶς τοῖς ἀποϑανεῖν λέγουσιν" ἀμ- 
φοτέρως γὰρ συμβαίνει μὴ εἶναι τοὺς ϑεοὺὶς ποτε. 

18. -- - Β 26. 14000 ὅ οἷον ,Ξ. Ἐλεάταις ἐρωτῶσιν, εἰ ϑύωσι τῆι Λευ- 
κοϑέαι καὶ ϑρηνῶσιν ἢ μή, συνεβούλευεν, εἰ μὲν ϑεὸν ὑπολαμβάνουσιν, μὴ 
ϑρηνεῖν, εἰ δ᾽ ἄνθρωπον, μὴ ϑύειν. Απᾶοτβ Ρυστ. Απιδί, 18, 12. 186 Ὁ 5. 
Αἰγυπτίοις ἐχέλευσε τὸν Ὄσιριν εἰ ϑνητὸν νομίζουσι μὴ τιμᾶν ὡς ϑνητόν, εἰ 
δὲ ϑεὸν ἡγοῦνται μὴ ϑρηνεῖν. ἄθ 18. οὐ 08, Τῦ. 3198 εὖ μὲν οὖν Ξ. ὁ Κολο- 
φώνιος ἠξίωσε τοὺς Αἰγυπτίους, εἰ ϑεοὺς νομίζουσι, μὴ ϑρηνεῖν, εἰ δὲ ϑρηνοῦσι, 
ϑεοὺς μὴ νομίζειν. [νρὶ]. ΗογΔΟΙ ΙΕ ἔν, 127]. ἀθ βαροιβαξ, 18 Ρ. 1115 ,.Ξ. ὃ φυ- 
σικὸς τοὺς Αἰγυπτίους χοπτομένους ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ϑρηνοῖντας δρῶν 
ὑπέμνησεν οἰχείως᾽" ᾿οὗτοι᾽ φησίν " εἰ μὲν ϑεοί εἰσι, μὴ ϑρηνεῖτε αὐτούς" εἰ δ᾽ 
ἄνϑρωποι, μὴ ϑύετε αὐτοῖς [ν6]. ῬΒ. ῬΙαῦ, ἀρορ τι. 1.40. 26 Ρ. 228 ΕἸ. 

14, Ακιβτ. ΒΠρί. Α 156. 18511119 χαὶ τὸ τοῦ Ξενοφάνους ἁρμόττει ὅτι 
οὐκ ἴση πρόκλησις αὕτη [πὰπὶ ἘΠ4] ἀσεβεῖ πρὸς εὐσεβῆ, ἀλλ᾽ ὁμοία καὶ εἰ 
ἰσχυρὸς ἀσϑενῆ πατάξαι ἢ πληγῆναι προκαλέσαιτο. 

1ῖὅ, --- Μοίαρμ. ΓΤ ὅ. 1010144 διὸ εἰχότως μὲν λέγουσιν, οὐκ ἀληϑῆ δὲ 
λέγουσιν" οὕτω γὰρ ἁρμόττει μᾶλλον εἰπεῖν ἢ ὥσπερ Ἐπίχαρμος εἰς Ξενοφάνην. 

106. Ῥυστ, ἀθ νἱῦ, ρΡαά, ὅ Ρ. ὅ80Ε' μὴ δυσωπηϑῆις μηδὲ δείσηις σκωπτό- 
μενος, ἀλλ᾽ ὥσπερ Ξ. Μάσου τοῦ Ἑρμιονέως μὴ βουλόμενον αὐτῶι συγκυβεύειν 
δειλὸν ἀποχαλοῦντος ὡμολόγει χαὶ πάνυ δειλὸς εἶναι πρὸς τὰ αἰσχρὰ καὶ 
ἄτολμος. 

11. -τ ἀθ σοπηαη. ποῦϊ. 4θ, 3 Ρ. 1084 Ε' ὃ μὲν οὖν 3. διηγουμένου 
τινὸς ἐγχέλεις ἑωραχέναι ἐν ὕδατι ϑερμῶι ζώσας" ᾿ οὐχκοῦν᾽ εἶπεν “ ἐν ψυχρῶι 
αὐτὰς ἑψήσομεν᾽. 

ῬΟΕΒΙΕ. 

18. θιοα. ΙΧ 22 καὶ αὐτὸς (Ῥαχτηθηϊ 08) δὲ διὰ ποιημάτων φιλοσοφεῖ 

χκαϑάπερ Ησίοδός τε χαὶ Ξ. καὶ Ἐμπεδοχλῆς. Υεὶ. 8. 14 2. 2 υπᾶ Κ., 89.Α ὅ. 
19, -- ΙΧ 18 (νεῖ. 5. 88) γέγραφε δὲ ἐν ἔπεσι (Ποχαπιοίον, Περὶ φύσεως 

ἔν, 24---42) χαὶ ἐλεγείας (ἴν. 1--8) χαὶ ἰάμβους καϑ᾽ Ησιόδου καὶ Ὁμήρου (Σἰλ- 
λους ἴτ. 10--22), ἐπικόπτων αὐτῶν τὰ περὶ ϑεῶν εἰρημένα. ΤΙ46 [ἀπ ΑὐΥἸδιοίο}68 
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Περὲ ποιητῶν ἴτ. Ἰὸ ἜοΒ6} ἀποϑανόντι δὲ [56]. Ὁμήρωι ἐφιλονίχει) Ξ. ὃ Κολο- 
φώνιος καὶ Κέρκωψ Ἡσιόδωι ζῶντι, τελευτήσαντι δὲ ὁ προειρημένος 3. 

20. ΆὅΓΤΕΑΒΟ ΧΙΥ͂ Ρ. 648 ,Ξ. ὁ φυσιχὸς ὃ τοὺς Σίλλους ποιήσας διὰ ποιημάτων. 
21. ΑνΡρυι, ΕἸογάᾳ ο. 20: οαπὲξ οι Εἰηεροάοοῖοβ σαγηιῖηα, ῬΙαίο ἀϊαϊοφοβ 

ον Χοποογαΐοβ Χεπορῆαηεβ Οδβδαθόπαβ, Ὀθββοῦ Ογαΐοβ ἘΟἢ 46] βαέϊγαϑ. 
22. ῬΈοΟι, Ζὰ Ηρβὶοα. ορρ. 284 (Δπ8 ῬΙαίΆγΟἢ) Ξενοφάνης διὰ δή τινα πρὸς 

τοὺς χατ᾽ αὐτὸν φιλοσόφους καὶ ποιητὰς μικροψυχίαν Σίλλους ἀτόπους ἐχ- 
ϑεῖναι (συνθεῖναι ῬΑΥΒ. 2111) λέγεται κατὰ πάντων φιλοσόφων καὶ ποιητῶν. 

28. ὅσηοι. ΑΒΤ' χὰ Β 212 ἤδη δὲ οὐ Ξενοφάνει, ἀλλ᾽ Ὁμήρωι πρώτωι 
Σίλλοι πεποίηνται, ἐν οἷς αὐτός τε τὸν Θερσίτην σιλλαίνει χαὶ ὃ Θερσίτης τοὺς 
ἀρίστους. 

24. Απισα τ». θεοὶ Ξ(ΟὈ. 60]. Π| 1, 18. (Ρ. θ, 1407.) Ξενοφάνους πρώτου 
λόγος ἦλϑεν εἰς τοὺς “Ἕλληνας ἄξιος γραφῆς ἅμα παιδιᾶι τάς τε τῶν ἄλλων 
τόλμας ἐπιπλήττοντος καὶ τὴν αὑτοῦ παριστάντος εὐλάβειαν, ὡς ἄρα ϑεὸς μὲν 
οἷδε τὴν ἀλήϑειαν, Δ ιόκος--τέτυχται᾽ (ἔτ. 84, 4). νΕ]. Τίπποι ἔν. 45 ΥΥ. 

2ὅ. ΟἼΘΕΒΟ Αοδᾷ, Ῥεΐον. Π 28,14 Ῥαγηιοηϊάθβ, ἸΧοπορἼιαηθβ, ηυΐυι8 δονὶβ 
φμανρεχιθ τογβῖυι8 (πϑ 16 418. ἘΠΡΘΟΚΙθ8), 8εὦ ἐαηιο {Πὶ υδνβῖδιι8 ἴη- 
ογεραπὲ εογί αὐγοσανέΐαηε χιαβὶ ἰγαΐϊὶ, φμεὶ οἴω β8οὶϊγὶ τὐδοὰϊ ροϑδὶέ, αἰμϊοαηξ 86 
δοῖγε αἴζογε, 

20. ῬΗτμο ἀθ ργουϊα, Π 89 ποη ἐξα ἐαηῖον Χοπορηαλθ8 αἰὲ Ῥαγηιδηϊαε8 
αμὲ Ἐπνιροάοοϊεβ βίυς αἰϊὶ φιϊομηῖχις ἐποοϊοσὶ ἃ ροεδβὶ οσαρέϊ διυιὲ αἰυϊηὶ υἱνὲ 80. 
ἄρο8 πιθπἄδοθ8 Πηχοσπη), δε ροέδιϑ ἐδοογίαηι παξμγαθρ σαιάᾶϊο αὐιρϊεαὶ δὲ υἱέαηι 
οριῆθηὶ α(ἱ ρἱοίαέεηε Ἰἰαιδηιψιια ἀδογν ἀοαϊοαηἐεβ ορέϊμιε χά οηι υἱγῖ σοηερεν Τὶ 
ϑιεηέ, ροείαε ἐαηεθν ποι Γεἰῖσοϑ.: φιοβ ορογίεδαΐ αἰυϊεἰέιι8 βριγλέιον; βογ{γὶ σγαΐϊίαηι- 
πὲ εἷς ςαεῖο γιδέγιενε σαγηλοη γ]ιμνιθνχιια οαεϊεβέοα αο ἀϊυΐμιθνι, πὲ ροθηιαία 
υεα γεϊπημεγοπέ υεμξ Ῥγοΐξοίψριον ᾿ἰδγὶ ρον ζοοίμνα δὲ γιρογίίε οιιοὐ8 ἐαοηερίαγ. 
Ιϊὰ, 42 αὐ χψιαγε Ἐφιροάοοϊοθ, Ῥαγηιεμίε8, Χεπορῆαηεβ αοιπιαίογχιια ἰβίονιν 
ἐδιονιιθ πορ 8οΥ δ ϑιυιὲ ϑριγιιη Μαβαγιη, οὐ ἐπροϊοσίαηι ἐαεγομογιθιἐ 48. α46 
ἐρ εν ροπ νι ἐπΐον ἤ8 πϊυογϑιν ἱπσοηϊξιιηι αἋ ϑεριριξεγαρη ἡμαία ἐπι φιοῖ 
βεσηεγιέ βεγηιο οοἰεδεγγίμιογηι ρ]ϊοδορλιαη ἐμ δἱοεξ οοηϑογδιιε Ῥαγηιοηϊαο8, 
Ἐπνιρεάοοῖεβ, Ζεηο, ΟἸεαηδιε8 αἰλῖψιια αἰυὶ Ποηυΐηιοβ αὐ υοϊιξ ὑεγῖι8 φιΐάαηι ργορυῖθ- 
{μὲ 8α0εῦ οοδέμ8. 

21. Ατῆξν. ΧΙΥ͂ 6820 ὅτι δὲ πρὸς τὴν μουσικὴν οἰχειότατα διέχειντο 
οἱ ἀρχαῖοι δῆλον χαὶ ἐξ Ὁμήρου" ὃς διὰ τὸ μεμελοποιηκέναι πᾶσαν ἑαυτοῦ 
τὴν ποίησιν ἀφροντιστὶ [τοὺς] πολλοὺς ἀχεφάλους ποιεῖ στίχους καὶ λαγαροὺς 
ἔτι δὲ μειούρους. Ξενοφάνης δὲ καὶ Σόλων χαὶ Θέογνις καὶ Φωκυλίδης, ἔτι 
δὲ Περίανδρος ὃ Κορίνϑιος ἐλεγειοποιὸς καὶ τῶν λοιπῶν οἱ μὴ προσάγοντες 
πρὸς τὰ ποιήματα μελωιδίαν ἐχπονοῖσι τοὺς στίχους τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ τῆι 
τάξει τῶν μέτρων χαὶ σχοποῦσιν ὅπως αὐτῶν μηδεὶς ζμήτε) ἀκέφαλος ἔσται 
μήτε λαγαρὸς μήτε μείουρος. 

1.ΕΗΒΕ. 

28, ΑἘΙ51. ᾳ. ὕ. ἀ Μεῖΐδθο Χεοπορίαηε Οονσία οὐ. 8. 4 [ϑομοίης (νἱ οἱ ομς 
πὐξ Βοπαίζιπρ νοὴ Αὐἱβίοιο!οθ᾽ Πρὸς τὰ Ξενοφάνους ἃ, Ὁῖορ. Υ 26) νοὴ ΟἰπΘμὴ 
ἘΚΙΘΚΌΚοΥ σῦμμ. Ζοὶῦ σοβο 6 Π)]. 
θὰ, ΒΟΚΚΟΣ 

Ρ. 9115 ο. 8 ᾿Αδύνατον φησιν εἶναι, εἴ τι ἔστι, γενέσθαι, τοῦτο λέγων 1 
15 ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ" ἀνάγχη γὰρ ἤτοι ἐξ ὁμοίου ἢ ἐξ ἀνομοίου 
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11, ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ 

γενέσϑαι τὸ γενόμενον" δυνατὸν δὲ οὐδέτερον. οὔτε γὰρ 
ὅμοιον ὑφ᾽ ὁμοίου προσήχειν τεχνωϑῆναι μᾶλλον ἢ τεχνῶσαι 
(ταὐτὰ γὰρ ἅπαντα τοῖς γε ἴσοις καὶ ὁμοίως ὑπάρχειν πρὸς 
ἄλληλα) οὔτ᾽ ἂν ἐξ ἀνομοίου τανόμοιον γενέσϑαι. εἰ γὰρ 
γίγνοιτο ἐξ ἀσϑενεστέρου τὸ ἰσχυρότερον ἢ ἐξ ἐλάττονος τὸ 
μεῖζον ἢ ἐκ χείρονος τὸ χρεῖττον, ἢ τοὐναντίον τὰ χείρω ἐκ 
τῶν κρειττόνων, τὸ οὐκ ὃν ἐξ ὄντος (ἢ τὸ ὄν ἐξ οὐκ ὄντος) 

ἂν γενέσϑαι" ὅπερ ἀδύνατον. 
ἀΐδιον μὲν οὖν διὰ ταῦτα εἶναι τὸν ϑεόν. εἰ δ᾽ ἔστιν ὃ ϑεὸς 
ἁπάντων χράτιστον, ἕνα φησὶν αὐτὸν προσήχειν εἶναι. εἰ γὰρ 
δίο ἢ πλείους εἶεν, οὐκ ἂν ἔτι χράτιστον καὶ βέλτιστον αὐτὸν 
εἶναι πάντων. ἕχαστος γὰρ ὧν ϑεὸς τῶν πολλῶν ὁμοίως ἂν 
τοιοῦτος εἴη. τοῦτο γὰρ ϑεὸν καὶ ϑεοῦ δύναμιν εἶναι, κρατεῖν, 
ἀλλὰ μὴ κρατεῖσϑαι, καὶ πάντων χράτιστον εἶνα. ὥστε 
χαϑὸ μη χρείττων, κατὰ τοσοῦτον οὐχ εἶναι ϑεόν. πλειόνων 
οὖν ὄντων, εἰ μὲν εἶεν τὰ μὲν ἀλλήλων κρείττους τὰ δὲ ἥτ- 
τους, οὐχ ἂν εἶναι ϑεούς" πεφυχέναι γὰρ τὸ ϑεῖον μὴ χρατεῖ- 
σϑαι. ἴσων δὲ ὄντων, οὐχ ἂν ἔχειν ϑεοῦ φύσιν, ὃν δεῖν εἶναι 
χράτιστον᾽ τὸ δὲ ἴσον οὔτε βέλτιον οὔτε χεῖρον εἶναι τοῦ ἴσου" 
ὥστ᾽ εἴπερ εἴη τε καὶ τοιοῦτον εἴη ϑεός, ἕνα μόνον εἶναι τὸν 
ϑεόν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ πάντα δύνασϑαι ἂν ἃ βούλοιτο [οὐ 
γὰρ ἂν δύνασϑαι) πλειόνων ὄντων᾽ ἕνα ἄρα εἶναι μόνον. ἕνα δ᾽ 
ὄντα ὅμοιον εἶναι πάντη, δρῶντα καὶ ἀχούοντα τάς τε ἄλλας 
αἰσϑήσεις ἔχοντα πάντη εἰ γὰρ μή, κρατεῖν ἄν καὶ χρα- 
τεῖσϑαι ὑπ᾽ ἀλλήλων τὰ μέρη ϑεοῦ [ὄντα], ὅπερ ἀδύνατον. 

πάντη δ᾽ ὅμοιον ὄντα σφαιροειδῆ εἶναι" οὐ γαρ τῆ μὲν τῇ 
δ᾽ οὐ τοιοῦτον εἶναι, ἀλλὰ πάντη. ἀΐδιον δὲ ὄντα καὶ ἕνα 
καὶ (ὅμοιον καὶ) σφαιροειδῆ οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπεράνϑαι. 

ἄπειρον μὲν {γὰρ) τὸ μὴ 
ὃν εἶναι" τοῦτο γὰρ οὔτε μέσον οὔτε ἀρχὴν καὶ τέλος οὔτ᾽ 
ἄλλο οὐδὲν μέρος ἔχειν, τοιοῦτον δὲ εἶναι τὸ ἄπειρον" οἷον 
δὲ τὸ μὴ ὄν, οὐκ ἄν εἶναι τὸ ὄν᾽ περαίνειν δὲ πρὸς ἄλληλα, 
εἰ πλείω εἴη. τὸ δὲ ἕν οὔτε τῶι οὐχ ὄντι οὔτε τοῖς πολλοῖς 
ὡμοιῶσϑαι" ἕν γὰρ (ὃν) οὐχ ἔχειν, πρὸς ὅτι περανεῖ. τὸ δὴ τοι- 
οὗτον ἕν, ὃν τὸν ϑεὸν εἶναι λέγει, οὔτε κινεῖσϑαι οὔτε ἀκχίνη- 
τον εἶναι" ἀχίνητον μὲν γὰρ εἶναι τὸ μὴ ὄν οὔτε χὰρ ἂν 
εἰς αὐτὸ ἕτερον οὔτ᾽ ἐχεῖνο εἰς ἄλλο ἐλϑεῖν. κινεῖσϑαι δὲ 
τὰ πλείω ὄντα ἑνός" ἕτερον γὰρ εἰς ἕτερον δεῖν χινεῖσϑαι. 
εἰς μὲν οὖν τὸ μὴ ὃν οὐδὲν ἂν χινηϑῆναι. τὸ γὰρ μὴ ὃν 
οὐδαμῇ εἶναι, εἰ δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοι, πλείω ἂν τὸ ἕν 
εἶναι ἑνός. διὰ ταῦτα δὴ κινεῖσϑαι μὲν ὧν τὰ δύο ἢ πλείω 
ἑνός, ἠρεμεῖν δὲ καὶ ἀκίνητον εἶναι τὸ οὐδέν. τὸ δὲ ἕν οὔτε 
ἀτρεμεῖν οὔτε κινεῖσθαι. οὔτε γὰρ τῶι μὴ ὄντι οὔτε τοῖς πολ- 
λοῖς ὅμοιον εἶναι. κατὰ πάντα δὲ οὕτως ἔχοντα τὸν ϑεόν, 
ἀἰδιὸν τε καὶ ἕνα, ὅμοιόν τε καὶ σφαιροειδῆ ὄντα, οὔτε ἄπει- 
ρον οὔτε πεπερασμένον οὔτε ἠρεμοῦντα οὔτε χινητὸν εἶναι. 

9.4 Πρῶτον μὲν οὖν λαμβάνει τὸ γιγνόμενον καὶ οὗτος 
ἐξ ὄντος γίγνεσϑαι, ὥσπερ ὁ έλισσος. καίτοι τί κωλύει 
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ΑΔ. 25 ((ΔΕΙΒΤ.] ἀο ΜΧΑ 8. 4). ΓΕΗΠΕ. 

μήτ᾽ ἐξ ὁμοίου (μήτ᾽ ἐξ ἀνομοίουν τὸ γιγνόμενον γίγνεσϑαι, 
ἀλλ᾽ ἐκ μὴ ὄντος; 

ἔτι οὐδὲν μᾶλλον ὃ ϑεὸς ἀγένητος ἡ χαὶ τἄλλα πάντα, εἴ- 
περ ἅπαντα ἐξ ὁμοίου ἢ ἐξ ἀνομοίου γέγονεν (ὅπερ ἀδύνατον)" 
στε ἢ οὐδέν ἐστι παρὰ τὸν ϑεὸν ἢ καὶ τὰ ἄλλα ἀΐδια πάντα. 
ἔτι χράτιστον τὸν ϑεὸν λαμβάνει, τοῦτο δυνατώτατον καὶ 

βέλτιστον λέγων" οὐ δοχεῖ δὲ τοῦτο χατὰ τὸν νόμον, ἀλλὰ 
πολλὰ κρείττους εἶναι ἀλλήλων οἱ ϑεοί. οὐχ οὖν ἐκ τοῦ δο- 
κοῦντος εἴληφε ταύτην χατὰ τοῦ ϑεοῦ τὴν ὁμολογίαν. τό τε 
χράτιστον εἶναι τὸν ϑεὸν οὐχ οὕτως ὑπολαμβάνειν λέγεται, 
ὡς πρὸς ἄλλο τι τοιαύτη ἡ τοῦ ϑεοῦ φύσις, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
αὑτοῦ διάϑεσιν, ἐπεί τοί γε πρὸς ἕτερον οὐδὲν ὧν κωλύοι μὴ 
τῆι αὑτοῦ ἐπιειχείαι χαὶ ῥώμηι ὑπερέχειν, ἀλλὰ διὰ τὴν 
τῶν ἄλλων ἀσϑένειαν. ϑέλοι δ᾽ ἂν οὐδεὶς οὕτω τὸν ϑεον 
φάναι χράτιστον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἔχει ὡς οἷόν τε 
ἄριστα, καὶ οὐδὲν ἐλλείπει καὶ εὖ χαὶ καλῶς ἔχειν αὐτῶι" ἅμα 

γὰρ ἴσως (οὕτως) ἔχοντι χἀχεῖνο ἂν συμβαίνοι. οὕτω δὲ δια- 
κεῖσϑαι χαὶ πλείους αὐτοὺς ὄντας οὐδὲν ἂν κωλύοι, ἅπαντας ὡς 
οἷόν τε ἄριστα διακειμένους, καὶ κρατίστους τῶν ἄλλων, οὐχ 
αὑτῶν ὄντας. ἔστι δ᾽, ὡς ἔοικε, καὶ ἄλλα. χράτιστον γὰρ 
εἶναι τὸν ϑεόν φησι, τοῦτο δὲ τινῶν εἶναι ἀνάγκη" ἕνα τ᾽ ὄντα 
πάντη ὁρᾶν χαὶ ἀκούειν οὐδὲν προσήχει" οὐδὲ γὰρ εἰ μὴ καὶ 
τῇδ᾽ ὁρᾶι, χεῖρον ὁρᾶι ταύτη, ἀλλ᾽ οὐχ ὁρᾶι. ἀλλ᾽ ἴσως τοῦτο 
βούλεται τὸ πάντη αἰσϑάνεσϑαι, ὅτι οὕτως ἂν βέλτιστα ἔχοι, 
ὅμοιος ὧν πάντη. ἔτι τοιοῦτος ὧν διὰ τί σφαιροειδὴς ἂν εἴη, 
ἀλλ᾽ οὐχ [ὅτ] ἑτέραν τινὰ μᾶλλον ἔχων ἰδέαν, ὅτι πάντη 
ἀχούει καὶ πάντη χρατεῖ; ὥσπερ γὰρ ὅταν λέγωμεν τὸ 
ψιμύϑιον ὅτε πάντη ἐστὶ λευχόν, οὐδὲν ἄλλο σημαίνο- 
μὲν ἢ ὅτι ἐν ἅπασιν αὐτοῦ τοῖς μέρεσιν ἐγχέχρωσται ἡ 
λευχότης᾽ τί δὴ χωλύει οὕτως κἀχεῖ τὸ πάντη δρᾶν καὶ 
ἀχούειν χαὶ κρατεῖν λέγεσϑαι, ὅτι ἅπαν ὃ ἄν τις αὐτοῦ 

λαμβάνηι μέρος, τοῦτ᾽ ἔσται πεπονϑός; ὥσπερ δὲ οὐδὲ τὸ 
ψιμύϑιον, οὐδὲ τὸν ϑεὸν ἀνάγχη εἶναι διὰ τοῦτο σφαιροειδῆ. 
ἔτι μήτε ἄπειρον (εἶναι) μήτε πεπεράνϑαι σῶμά γε ὄντα καὶ ἔχοντα 
μέγεϑος πῶς οἷόν τε, εἴπερ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἄπειρον ὃ ἂν μὴ ἔχηι 
πέρας δεχτικὸν ὃν πέρατος, πέρας δ᾽ ἐν μεγέϑει χαὶ πλή- 
ϑει ἐγγίγνεται καὶ ἐν ἅπαντι τῶι ποσῶι, ὥστε εἰ μὴ ἔχει 
πέρας μέγεϑος ὃν ἀπειρόν ἐστιν; ἔτι δὲ σφαιροειδῆ ὄντα 
ἀνάγχη πέρας ἔχειν' ἔσχατα γὰρ ἔχει, εἴπερ μέσον ἔχει 
αὑτοῦ, οὗ πλεῖστον ἀπέχει. μέσον δὲ ἔχει σφαιροειδὴς ὠν᾽ 
τοῦτο γάρ ἐστι σφαιροειδὲς ὃ ἐκ τοῦ μέσου ὁμοίως πρὸς τὰ 
ἔσχατα. σῶμα δ᾽ ἔσχατα ἢ πέρατα ἔχειν, οὐδὲν διαφέρει. ««« εἰ 
γὰρ καὶ τὸ μὴ ὃν ἄπειρόν ἐστι, τί οὐκ ἂν καὶ τὸ ὃν ἄπειρον; τί γὰρ 
χωλύει ἔνια ταῦτ᾽ ἀν λεχϑῆναι χατὰ τοῦ ὄντος καὶ μὴ ὄντος; 
τό τε γὰρ ὃν ἵ οὐκ ὃν οὐδεὶς νῦν αἰσϑάνεται, καὶ ὃν δέ τις οὐχ 
ἂν αἰσϑάνοιτο ἃ νῦν᾽ ἄμφω δὲ λεχτὰ χαὶ διανοητά ““" οὐ λευ- 
χόν τε τὸ μὴ ὄν" ἢ οὖν διὰ τοῦτο τὰ ὄντα πάντα λευχά, ὅπως 
μή τι ταὐτὸ κατὰ τοῦ ὄντος σημήνωμεν καὶ μὴ ὄντος, ἢ οὐ- 
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81 δέν, οἶμαι, κωλύει καὶ τῶν ὄντων τι μὴ εἶναι λευχόν" οὕτω δὲ 
χαὶ μᾶλλον ἂν ἀπόφασιν δέξαιτο, τὸ ἄπειρον, εἰ κατα τὸ πά- 
λαι λεχϑέν τι [μᾶλλον] παρὰ τὸ μὴ ἔχειν {πέρας ) ἐστὶν ἄπει- 
θον" ὥστε καὶ τὸ ὃν ἢ ἄπειρον ἢ πέρας ἔχον ἐστίν. ἴσως δὲ 

8ὅ ἄτοπον χαὶ τὸ προσάπτειν τῶι μὴ ὄντι ἀπειρίαν" οὐ γὰρ πᾶν, 
εἰ μὴ ἔχει πέρας, ἄπειρον λέγομεν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄνισον οὐχ ἂν 

φαῖμεν εἶναι τὸ μὴ ἴσον. ἔζτι) τί οὐκ ἄν ἔχοι ὃ ϑεὸς πέρας εἷς 
ὦν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ϑεόν; εἰ δὲ ἕν μόνον ἐστὶν ὁ ϑεός, (ἕν) ἂν εἴη 

1 μόνον καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ μέρη. ἔτι καὶ τοῦτ᾽ ἄτοπουν, εἰ τοῖς 
πολλοῖς ξυμβέβηχεν πεπεράνϑαι πρὸς ἄλληλα, διὰ τοῦτο 
τὸ ἕν μὴ ἔχειν πέρας. πολλὰ γὰρ τοῖς πολλοῖς χαὶ τῶι 
ἑνὶ ὑπάρχει ταὐτώ, ἐπεὶ χαὶ τὸ εἶναι χοινὸν αὐτοῖς ἐστιν. 

ὅ ἄτοπον οὖν ἴσως ἂν εἴη, εἰ διὰ τοῦτο μὴ φαῖμεν εἶναι τὸν 
ϑεόν, εἰ τὰ πολλὰ ἔστιν, ὅπως μὴ ὅμοιον ἔσται αὐτοῖς ταύτη. 
ἔτι τί χωλύει πεπεράνϑαι χαὶ ἔχειν πέρατα ἕν ὄντα τὸν 
ϑεόν; ὡς χαὶ ὃ Παρμενίδης λέγει ἕν ὃν εἶναι αὐτὸν ᾿ πάν- 
τοϑεν εὐχύχλου σφαίρας ἐναλίγκιον ὄγχωι, μεσσόϑεν ἰσοπα- 

10 λές". τὸ γὰρ πέρας τινὸς μὲν ἀνάγκη εἶναι, οὐ μέντοι 
πρός τί γε, οὐδὲ ἀνάγκη τὸ ἔχον πέρας πρός τι ἔχειν πέ- 
ρας, ὡς πεπερασμένον πρὸς τὸ [μὴ] ἐφεξῆς ἄπειρον, ἀλλ᾽ 
ἔστι τὸ πεπεράνϑαι ἔσχατα ἔχειν, ἔσχατα δ᾽ ἔχον οὐκ 
ἀνάγκη πρός τι ἔχειν. ἐνίοις μὲν οὖν συμβαίνοι 

14. γ᾽ ἄν, χαὶ πεπεράνϑαι (καὶ πρός τι συνάπτειν, τοῖς 
140 δὲὲᾺ πεπεράνϑαι μέν, μὴ μέντοι πρὸς τι πεπεράν- 
18 ϑαι. πάλιν περὶ τοῦ ἀκίνητον εἶναι τὸ ὃν χαὶ τὸ (μὴ) ὃν 
15 (λεχτέον ὅτι τὸ ὑπολαμβάνειν ἀκίνητον εἶναι τὸ μὴ ὄν), 

ὅτι χαὶ τὸ ὃν κινεῖται, ἴσως ὁμοίως τοῖς ἔμπροσϑεν ἄτοπον. 
χαὶ ἔτι᾽ ἀρά γε οὐ ταὐτὸ ἄν τις ὑπολάβοι τὸ μὴ κινεῖσϑαι 

18 χαὶ τὸ ἀκίνητον εἶναι, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπόφασιν τοῦ χινεῖσϑαι, 
ὥσπερ τὸ μὴ ἴσον, ὅπερ χαὶ κατὰ τοῦ μὴ ὄντος εἰπεῖν 

20 ἀληϑές, τὸ δὲ ἀκίνητον τῶι ἔχειν πως ἤδη λέγεσϑαι, ὥσπερ 
τὸ ἄνισον, καὶ ἐπὶ τῶι ἐναντίωι τοῦ κινεῖσϑαι, τῶι ἠρεμεῖν, 
ὡς καὶ σχεδὸν αἱ ἀπὸ τοῦ ἃ ἀποφάσεις ἐπὶ ἐναντίοις λέ- 
γονται; τὸ μὲν οὖν μὴ κινεῖσϑαι ἀληϑὲς ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος, 
τὸ δὲ ἠρεμεῖν οὐχ ὑπάρχει τῶι μὴ ὄντι. ὁμοίως δὲ οὐδὲ (τὸ) 

25 ἀχίνητον εἶναι σημαίνει ταὐτόν. ἀλλ᾽ οὗτος ἐπὶ τῶι ἠρεμεῖν 
αὐτῶι χρῆται, χαὶ φησὶ τὸ μὴ ὃν ἠρεμεῖν, ὅτι οὐχ ἔχει 
μετάβασιν. ὅπερ τε καὶ ἐν τοῖς ἄνω εἴπομεν, ἄτοπον ἴσως, 
εἴ τι τῶι μὴ ὄντι προσάπτομεν, τοῦτο μὴ ἀληϑὲς εἶναι κατὰ 
τοῦ ὄντος εἰπεῖν, ἄλλως τε χὰν ἀπόφασις ἦε τὸ λεχϑέν, οἷον 

ὃ0ὺ χαὶ τὸ μὴ κινεῖσϑαι μηδὲ μεταβαίνειν ἐστί. πολλὰ 
γὰρ ἄν, καϑάπερ καὶ ἐλέχϑη, ἀφαιροῖτο τῶν ὄντων χκατη- 
γορεῖν. οὐδὲ γὰρ ἂν πολλὰ ἀληϑὲς εἰπεῖν εἰη μὴ ἕν, εἴπερ 
καὶ τὸ μὴ ὄν ἐστι μὴ ἕν. ἔτι ἐπ᾽ ἐνίων τἀναντία ξυμβαί- 
νειν δοχεῖ χατὰ τὰς αὐτὰς ἀποφάσεις" οἷον ἀνάγχη ἢ ἴσον 

85 ἢ ἄνισον, ἄν τι πλῆϑος ἢ μέγεϑος ἦι, καὶ ἄρτιον ἢ περιτ- 
τόν, ἂν ἀριϑμὸς ἦι" ὁμοίως δ᾽ ἴσως καὶ τὸ (ὃν ἢ) ἠρεμεῖν ἢ 
χινεῖσϑαι ἀνάγκη, ἂν σῶμα ἦι" ἔτι εἰ χαὶ διὰ τοῦτο μὴ 
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Α. 285 ((ΔΕΙΒ5Τ.) ἀο ΜΧᾺ 4, 9--20). 29--81:. ΓΕΗΒΕ. 4δ 

χινεῖται ὃ ϑεός τε χαὶ τὸ ἕν, ὅτι τὰ πολλὰ χινεῖται τῶι 
192 1 εἰς ἄλληλα ἰέναι, τί κωλύει χαὶ τὸν ϑεὸν χκινεῖσϑαι εἰς 

ἄλλο; οὐδαμοῦ γὰρ λέγει δ᾽ τι (ἕν ἐστι) μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι εἷς 
μόνος ϑεός. εἰ δὲ χαὶ 19 

οὕτως, τί κωλύει εἰς ἀλληλα κινουμένων τῶν μερῶν τοῦ 
(ϑεοῦ) κύκλωι φέζρεσϑαι τὸν) ϑεόν; οὐ γὰρ δὴ τὸ τοιοῦτον 

ἕν, ὥσπερ ὁ Ζήνων, 
5 πολλὰ εἶναι φήσει. αὐτὸς γὰρ σῶμα λέγει εἶναι τὸν 

ϑεόν, εἴτε τόδε τὸ πᾶν εἴτε ὃ τι δήποτε αὐτὸ λέγων ἀσώ- 
ματος γὰρ ὧν πῶς ἂν σφαιροειδὴς εἴη; ἔτι μόνως γ᾽ ἂν 20 
οὕτως οὔτ᾽ ἂν κινοῖτο οὔτ᾽ ἂν ἠρεμοῖ μηδαμοῦ γε ὦν; ἐπεὶ δὲ 
σῶμά ἐστι, τὶ ἂν αὐτὸ κωλύοι κινεῖσϑαι, ὡς ἐλέχϑη; 

29. Ῥιμτο ΒΟΡ ἰβί. ̓ . 242 Ο. Ὁ [ἀογ ΕΥοι 6 ἃπ5 Ε]68 Βρυῖο!} μῦϑόν τινὰ ἔχα- 

στος φαίνεταί μοι διηγεῖσϑαι παισὶν ὡς οὖσιν ἡμῖν, ὃ μὲν ὡς τρία τὰ ὄντα, πο- 
λεμεῖ δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε αὐτῶν ἄττα πηι, τοτὲ δὲ καὶ φίλα γιγνόμενα γάμους 
τε καὶ τόχους χαὶ τροφὰς τῶν ἐχγόνων παρέχεται ΓΡΠΟΓΟΚΥ 65)" δύο δὲ ἕτερος 
εἰπών, ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ἢ ϑερμὸν καὶ ψυχρόν, συνοικίζει τε αὐτὰ καὶ ἐχδίδωσι 
[γ 8]. το μο 88)" τὸ δὲ παρ᾽ ἡμῶν ᾿Ἐλεατιχὸν ἔϑνος, ἀπὸ Ξενοφάνους τε καὶ 
ἔτι πρόσϑεν ἀρξάμενον [οἵ. ῬΆΙ6. Ρ. 16 Ὁ. Ὁ], ὡς ἑνὸς ὄντος τῶν πάντων 
καλουμένων οὕτω διεξέρχεται τοῖς μύϑοις. οἵ. ῬΏΪΟΡ. τὰ ῬῆγΒ. Α ὅ Ρ. 125, 21 
ΜΙ]. ὃ Πορφύριός φησι τὸν Ξενοφάνη τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν δοξάσαι ἀρ- 
χάς, τὴν γῆν λέγω καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ χρῆσιν αὐτοῦ παρατίϑεται τοῦτο δηλοῦσαν 

“γῆ -- )ίνονται’ {{τ.. 29]" ταύτης δὲ τῆς δόξης δοχεῖ καὶ Ὅμηρος εἶναι ἐν οἷς 

φησιν ἡ ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε᾽ [Η 99]. 
80. Ακιβτου, Μοίδρῃ. Α ὅ. 9800 18 Παρμενίδης μὲν γὰρ ἔοικε τοῦ κατὰ 

τὸν λόγον ἑνὸς ἅπτεσϑαι, έλισσος δὲ τοῦ κατὰ τὴν ὕλην διὸ καὶ ὃ μὲν πε- 
περασμένον, ὃ δ᾽ ἄπειρόν φησιν εἶναι αὐτὸ Ξενοφάνης δὲ πρῶτος τούτων 
ἑνίσας (ὃ γὰρ Παρμενίδης τούτου λέγεται γενέσθαι μαϑητής) οὐδὲν διεσαφήνι- 
σεν οὐδὲ τῆς φύσεως τούτων οὐδετέρας ἔοικε ϑιγεῖν, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ὅλον οὐ- 
ρανὸν ἀποβλέψας τὸ ἕν εἶναί φησι τὸν ϑεόν" οὗτοι μὲν οὖν, καϑάπερ εἴπομεν, 

ἀφετέοι πρὸς τὴν νῦν παροῦσαν ζήτησιν, οἱ μὲν δίο χαὶ πάμπαν ὡς ὄντες 
μικρὸν ἀγροιχότεροι, Ξενοφάνης καὶ Μέλισσος. 

81. ϑτγρι, ΡΉγ8. 22, 22---23,20. ἀνάγχη τοίνυν τὴν ἀρχὴν ἢ μίαν εἶναι 
ἢ οὐ μίαν, ταὐτόν δὲ εἰπεῖν πλείους, καὶ εἰ μίαν, ἤτοι ἀκίνητον ἢ κινουμένην. 
χαὶ εἰ ἀκίνητον, ἤτοι ἄπειρον ὡς Μέλισσος ὁ Σάμιος δοκεῖ λέγειν, ἢ πεπε- 
ρασμένην ὡς Παρμενίδης Πύρητος Ἐλεάτης, οὐ περὶ φυσιχοῦ στοιχείου λέγον- 

τες οὗτοι, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὄντως ὄντος. 

μίαν δὲ τὴν ἀρχὴν ἤτοι ἕν τὸ ὃν χαὶ πᾶν (χαὶ οὔτε πεπερασμένον 
οὔτε ἄπειρον οὔτε κινούμενον οὔτε ἠρεμοῦν) Ξενοφάνην τὸν Κολοφώνιον τὸν 
Παρμενίδου διδάσκαλον ὑποτίϑεσθϑαί φησιν ὃ Θεόφραστος, ὁμολογῶν ἑτέρας 
εἶναι μᾶλλον ἢ τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας τὴν μνήμην τῆς τούτου δόξης. 

τὸ γὰρ ἕν τοῖτο καὶ πᾶν τὸν ϑεὸν ἔλεγεν ὁ Ξενοφάνης" ὃν ἕνα μὲν 
δείχνυσιν ἐκ τοῦ πάντων χράτιστον εἶναι. πλειόνων γάρ, φησίν, ὄντων ὁμοίως 
ὑπάρχειν ἀνάγκη πᾶσι τὸ χκρατεῖν᾽ τὸ δὲ πάντων κράτιστον καὶ ἄριστον ϑεῦς. 

ἀγένητον ὁὀὲ ἐδείκνυεν ἐκ τοῦ δεῖν τὸ γινόμενον ἢ ἐξ ὁμοίου ἢ ἐξ ἀνο- 
μοίου γίνεσϑαι. ἀλλὰ τὸ μὲν ὅμοιον ἀπαϑές φησιν ὑπὸ τοῦ ὁμοίου" οὐδὲν γὰρ 

μᾶλλον γεννᾶν ἢ γεννᾶσϑαι προσήκει τὸ ὅμοιον ἐκ τοῦ ὁμοίου" εἰ δὲ ἐξ ἀνομοίου 
γίνοιτο, ἔσται τὸ ὃν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. καὶ οὕτως ἀγένητον καὶ ἀΐδιον ἐδείκνυ. 



4θ6 11. ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ 

οὔτε δὲ ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον εἶναι, διότι ἄπειρον μὲν τὸ μὴ ον 

ὡς οὔτε ἀρχὴν ἔχον ὀὔδτε μέσον οὔτε τέλος, περαίνειν δὲ πρὸς ἄλληλα τὰ πλείω. 

“παραπλησίως δὲ χαὶ τὴν κίνησιν ἀφαιρεῖ καὶ τὴν Ἴρεμίαν. ἀκίνητον 
μὲν γὰρ εἶναι τὸ μὴ ὄν᾽ οὔτε γὰρ ἂν εἰς αὐτὸ ἕτερον οὔτε αὐτὸ προς ἄλλο 
ἐλϑεῖν" χινεῖσϑαι δὲ τὰ πλείω τοῦ ἑνός" ἕτερον γὰρ εἰς ἕ ἕτερον μεταβάλλειν. 

ὥστε καὶ ὅταν ἐν ταὐτῶι μένειν λέγηι χαὶ μὴ κινεῖσϑαι, ἀεὶ δ᾽ -- 
ἄλληι ον 26] οὐ κατὰ τὴν ἠρεμίαν τὴν ἀντικειμένην τῆι κινήσει μένειν αὐτό 

[08Ὲ}: αὐτόν Ἐ5ΕῚ φησιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀπὸ κινήσεως καὶ ἠρεμίας ἐξηιρημένην 
μονὴν. 

Νιχόλαος δὲ ὁ Δαμασκηνὸς ὡς ἄπειρον “αὶ ἀκίνητον. λέγοντος αὐτοῦ 

τὴν ἀρχὴν ἐν τῆι Περὶ ϑεῶν ἀπομνημονεύει, ᾿Αλέξανδρος δὲ ὡς πεπερασμένον 
αὐτὸ καὶ σφαιροειδές. 

ἀλλ᾽ ὅτι μὲν οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον αὐτὸ δείκνυσιν, ἐχ τῶν 
προειρημένων δῆλον" πεπερασμένον δὲ καὶ σφαιροειδὲς αὐτὸ διὰ τὸ παντα- 
χόϑεν ὅμοιον λέγειν. καὶ πάντα γοεῖν ὀέὲ φησιν αὐτὸ λέγων [λέγειν αἷο 
ΗΔ 88.} ᾿ὠλλ᾽ -- κραδαίνει᾽ [{τ. 25]. 

82. [Ρπὺτ.]} ΟΝ 4 (Επ8. ΡΙΕῚ 8, 4. οχ. 5850] ,Ξ. δὲ ὁ Κολοφώνιος ἰδίαν 

τινὰ ὁδὸν πεπορευμένος καὶ παρηλλαχυῖαν πάντας τοὺς προειρημένους [1Π8ὲ- 
168, Αμαχίμπηδηᾶθυ, Αμαχί ΠΠ6η08) οὔτε γένεσιν οἴτε φϑορὰν ἀπολείπει, ἀλλ᾽ 
εἶναι λέγει τὸ πᾶν ἀεὶ ὅμοιον εἰ γὰρ γίγνοιτο τοῦτο, φησίν, ἀναγκαῖον πρὸ 
τούτου μὴ εἶναι" τὸ μὴ ὃν δὲ οὐχ ἂν γένοιτο οὐδ᾽ ἂν τὸ μὴ ὃν ποιήσαι τι 
οὔτε ὑπὸ τοῦ μὴ ὄντος γένοιτ᾽ ἄν τι. ἀποφαίνεται δὲ χαὶ τὰς αἰσϑήσεις ψευ- 
δεῖς χαὶ καϑόλου σὺν αὐταῖς καὶ αὐτὸν τὸν λόγον διαβάλλει. ἀποφαίνεται δὲ 
καὶ τῶι χρόνωι καταφερομένην συνεχῶς καὶ κατ᾽ ὀλίγον τὴν γῆν εἰς τὴν ϑά- 
λασσαν χωρεῖν. φησὶ δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἐκ μικρῶν καὶ πλειόνων πυρίων [{πυρι- 
δίων ΤοῦρΡ] ἀϑροίζεσϑαι. ἀποφαίνεται δὲ καὶ περὶ ϑεῶν ὡς οὐδεμιᾶς ἡγεμο- 
νίας ἐν αὐτοῖς οὔσης" οὐ γὰρ ὅσιον δεσπόζεσϑαί τινα τῶν ϑεῶν᾽ ἐπιδεῖσϑαί 
τε μηδενὸς αὐτῶν μηδένα μηδ᾽ ὅλως" ἀκούειν δὲ χαὶ δρᾶν χαϑόλου καὶ μὴ 
κατὰ μέρος. ἀποφαίνεται δὲ καὶ τὴν γῆν ἄπειρον εἶναι καὶ μὴ κατὰ πᾶν μέρος 
περιέχεσϑαι ὑπὸ ἀέρος" γίνεσϑαι δὲ ἅπαντα ἐκ γῆς" τὸν δὲ ἥλιόν φησι καὶ τὰ 
ἄστρα ἐκ τῶν νεφῶν γίνεσϑαι. 

838. Ητρροι, Βοῦ. 114 (Ποχ. 5605] “Ξ ὁ Κολοφώνιος Ὀρϑομένους υἱός. 
οὗτως ἕως Κύρου διέμεινεν. οὗτος ἔφη “ ἀχαταληψίαν εἶναι πάντων εἰ- 
πὼν οὕτως" “εἰ γὰρ -- τέτυκται [ἴτ. 84, 8. 4]. 

λέγει δὲ ὅτι οὐδὲν γίνεται οὐδὲ φϑείρεται οὐδὲ κινεῖται καὶ ὅτι ἕν τὸ 
πᾶν ἐστιν ἔξω μεταβολῆς. φησὶ δὲ καὶ τὸν ϑεὸν εἶναι αἰδιον χαὶ ἕνα καὶ 
ὅμοιον πάντη καὶ πεπερασμένον καὶ σφαιροειδῆ καὶ πᾶσι τοῖς μορίοις αἰ- 

σϑητιχόν. τὸν δὲ ἥλιον ἐκ μικρῶν πυριδίων ἀϑροιζομένων γίνεσϑαι καϑ᾽ ἑκά- 
στην ἡμέραν, τὴν δὲ γῆν ἄπειρον εἶναι καὶ μήτε ὑπ᾽ ἀέρος μήτε ὑπὸ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ περιέχεσϑαι. καὶ ἀπείρους ἡλίους εἶναι καὶ σελήνας, τὰ δὲ πάντα εἶναι 
ἐκ γῆς. οὗτος τὴν ϑάλασσαν ἁλμυρὰν ἔφη διὰ τὸ πολλὰ μείγματα συρρέειν 
ἐν αὐτῆι. ὃ δὲ Μητρόδωρος διὰ τὸ ἐν τῆι γῆι διηϑεῖσϑαι τούτου χάριν γίνε- 
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σϑαι ἁλμυράν. ὁ δὲ Ξενοφάνης μίξιν τῆς γῆς πρὸς τὴν ϑάλασσαν γίνεσϑαι ὃ 
δοκεῖ καὶ τῶι χρόνωι ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ λύεσϑαι, φάσχων τοιαύτας ἔχειν ἀποδείξεις, 
ὅτι ἐν μέσηι γῆι καὶ ὄρεσιν εὑρίσχονται χόγχαι, καὶ ἐν Συρακούσαις δὲ ἐν 
ταῖς λατομίαις λέγει εὑρῆσϑαι τύπον ἰχϑύος καὶ φωχῶν [φυχῶν (ΟΙΏΡΘΟΓ), ἐν 
δὲ Πάρωι τύπον ἀφύης [δάφνης Ἠᾶ88.: οοττ, ατόπον) ἐν τῶι βάϑει τοῦ λίϑου, ἐν 
δὲ ελίτηι [μελίτωι Ἠ488.: οοὐτ. Καγβίθη) πλάχας συμπάντων ϑαλασσίων. ταῦτα 
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δέ φησι γενέσϑαι ὅτε πάντα ἐπηλώϑησαν πάλαι, τὸν δὲ τύπον ἐν τῶι πηλῶιε ξη- 
ρανϑῆναι. ἀναιρεῖσϑαι δὲ τοὺς ἀνθρώπους πάντας, ὅταν ἣ γῆ κατενεχϑεῖσα 
εἰς τὴν ϑάλατταν πηλὸς γένηται, εἶτα πάλιν ἄρχεσϑαι τῆς γενέσεως, καὶ ταύ- 
την πᾶσι τοῖς κόσμοις γίνεσϑαι μεταβολήν [καὶ τοῦτο --- καταβάλλειν Ἠᾶ88.] 

84. ΟἸο. ΔΑοβά. Π| 118. Σ΄. ραιιῖο οἰΐαην απξϊιιῖον [818 Δ ΠΑΧΑΡΌΓΑΒ] ἀρϑῖ)ν 

6886 οπιπΐα ἤόηι ἰα 6886 ἡμεαθὶϊε οἱ ἰὰ 6886 ἀδιον πόθο παξιη τριχιαην δὲ 86))}- 
»ιξεγηιοη, οοπσίοϑαία ἤσιγα. ἃ. π. ἄθου, 1 11, 28. ἐῶν Χεπορηαηθβ χιὶ ἠιορΐα 

ααϊιμιοία οὐλα ργαξίεγοα ψιοᾧ 688εὲ ἱηηρἶέια ἀδιθὰ υοἱεὐ 6886, (6 ἔρϑα Ἠιολιΐα 

ἑέοην γοργοἠοηξιιν" ἱγ ΡΥ 6] Θ᾽ ον ἔνι" το ΒΘ ΡΒ] τε οοἰογὶ, (6 ἐπ βοϊέαΐε αἰέοηι συ- 
πεηιονῖϊι8, ἦν φα πἰμὶΐ πόχιι 8οηἰἰθη8 πόαν οοπἱιυποέιῃν ροΐοϑὲ 6886. 

85, ΟἌΤΕΝ. ἰδέ, ρΡ}1]. 1 (Θοχ. 604, 17)... Ξενοφάνην μὲν περὶ πάντων 
ἡπορηχότα, δογματίσαντα δὲ μόνον τὸ εἶναι πάντα ἕν καὶ τοῦτο ὑπάρχειν ϑεὸν 
πεπερασμένον, λογικόν, ἀμετάβλητον. 

80. ΤΒΕΟΡΟΒΕΤ. ΙΥ̓ ὅ ὁχ Αδί, [Ποχ. 284 ποῖ] 3. μὲν οὖν ὁ Ὀρϑομέ- 
γους ὃ Κολοφώνιος ὃ τῆς Ἐλεατικῆς αἱρέσεως ἡγησάμενος ἕν εἶναι τὸ πᾶν 
ἔφησε σφαιροειδὲς καὶ πεπερασμένον, οὐ γενητὸν ἀλλ᾽ αἰδιον καὶ πάμπαν ἀκί- 
νητον. πάλιν δὲ αὖ τῶνδε τῶν λόγων ἐπιλαϑόμενος ἐκ τῆς γῆς φῦναι ἅπαντα 
εἴρηκεν" αὐτοῦ γὰρ δὴ τόδε τὸ ἔπος ἐστὶν ἐκ γῆς -- τελευτᾷι᾽. [ἴτ. 21). Αι ἃ. 
Βοιο ΒΟ θη ΑἸ]ΟρΟΥθη ΚΤΟΒ. 601.1 10, 12 5. ἀρχὴν τῶν ὄντων πάντων εἶναι τὴν 
γῆν. γράφει γὰρ ἐν τῶι Περὶ φύσεως ἡ ἐκ -- τελευτᾶι. ΟἰγμΡιοῦ. 46 ἃιῖθ 
Β80γ, 24 [Βουίμοϊοί Οὐἰϊοοί. (68 Αἰολιῖηι. φν.Ὶ 2] Ὁ. 82, 21 τὴν μὲν γὰρ γῆν οὐδεὶς 
ἐδόξασεν εἶναι ἀρχήν, εἰ μὴ Ξ5. ὃ Κολοφώνιος. Ολιεν. ἴῃ Ηΐρροογ. ἀ. 
πδῖ, οι. ΧΥ͂ 20 Κ. χαχῶς δὲ καὶ τῶν ἐξηγητῶν ἔνιοι κατεψεύσαντο Ξενοφάνους 
ὥσπερ καὶ Σαβῖνος ὧδέ πως γράψας αὐτοῖς ὀνόμασιν" οὔτε γὰρ πάμπαν 

ἀέρα λέγω τὸν ἄνϑρωπον ὥσπερ ᾿Αναξιμένης οὔτε ὕδωρ͵ ὡς Θαλῆς οὔτε γῆν 
ὡς ἔν τινε Ξενοφάνης" οὐδαμόϑεν γὰρ εὑρίσχεται ὃ ,3Ξ. ἀποφηνάμενος 
οὕτως ... καὶ Θεόφραστος δ᾽ ἂν ἐν ταῖς τῶν Φυσιχῶν δοξῶν ἐπιτομαῖς τὴν 
Ξενοφάνους δόξαν, εἴπερ οὕτως εἶχεν, ἐγεγράφει; να]. Αὐἰϑὲ, Μοίδριι. Δ 8. 9895 ὅ. 

81. ΑἘτ. 11, 3 [Ὁ. 321] Ἀναξίμανδρος, ᾿Αναξιμένης, ᾿Αρχέλαος, Ξενοφάνης 
Διογένης, “εύκιππος, ἀημόχριτος, Ἐπίχουρος ἀπείρους κόσμους ἐν τῶι ἀπείρωι 
κατὰ πᾶσαν περιαγωγήν [περίστασιν ῬΙαΐ,), Β6. γένεσϑαι καὶ φϑείρεσϑαι; 11 4, 
11 [Ὁ.. 382] ,Ξ. ἀγένητον καὶ ἀΐδιον καὶ ἄφϑαρτον τὸν κόσμον. 

38. -- Π 18, 14 (Ὁ. 848] Ξ. ἐκ νεφῶν μὲν πεπυρωμένων [(80, τὰ 
ἄστρα γίνεσϑαι)᾽ σβεννυμένους δὲ καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀναζωπυρεῖν νύχτωρ 
καϑάπερ τοὺς ἀἄνϑρακας᾽ τὰς γὰρ ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ἐξάψεις εἶναι καὶ 
σβέσεις. 

89. -- Π 18, 1 [Ὁ. 8417] 33. τοὺς ἐπὶ τῶν πλοίων φαινομένους οἷον 
ἀστέρας, οὗς καὶ Διοσχούρους καλοῦσί τινες, νεφέλια εἶναι κατὰ τὴν ποιὰν κί- 
γησιν παραλάμποντα. 

40, --- 20, 8 [Ὁ. 848] ,Ξ. ἐκ νεφῶν πεπυρωμένων εἶναι τὸν ἥλιον. Θεό- 
φραστος ἐν τοῖς Φυσιχοῖς [ἴτ. 10] γέγραφεν ἐκ πυριδίων τῶν συναϑροιζομένων 
μὲν ἐχ τῆς ὑγρᾶς ἀναϑυμιέσεως, συναϑροιζόντων δὲ τὸν ἥλιον. 

Α1. --- ΠῚ 24, 4 [Ὁ. 854] ,Ξ. χατὰ σβέσιν [86. τὴν ἔκλειψιν, τ μΕροΣ δύσιν, 
ἡλίου γίνεσϑαι] ἕτερον δὲ "ἢν ταῖς ἀνατολαῖς γίνεσϑαι. παριστόρηχε δὲ καὶ 
ἔχλειψιν ἡλίου ἐφ᾽ ὅλον μῆνα καὶ πάλιν ἔχλειψιν ἐντελῆ, ὥστε τὴν ἡμέραν 
γυχτα φανῆναι. 

41, --- Π 24, 9 [Ὁ. 855] .Ξ. πολλοὺς εἶναι ἡλίους χαὶ σελήνας χατὰ κλί- 
ματα τῆς γῆς καὶ ἀποτομὰς καὶ ζώνας, κατὰ δέ τινα καιρὸν ἐχπίπτειν τὸν 
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δίσχον εἴς τινα ἀποτομὴν τῆς γῆς οὐκ οἰχουμένην ὕφ᾽ ἡμῶν καὶ οὕτως ὥσπερ 
χενεμβατοῦντα ἔχλειψιν ὑποφαίνειν" ὃ δ᾽ αὐτὸς τὸν ἥλιον εἰς ἄπειρον μὲν 
προϊέναι, δοχεῖν δὲ χυκλεῖσϑαι διὰ τὴν ἀπόστασιν. 

42, --- Π 80, 8 [Ὁ. 862] .Ξ. τὸν μὲν ἥλιον χρήσιμον εἶναι πρὸς τὴν τοῦ 
κόσμου χαὶ τὴν τῶν ἐν αὐτῶι ζώιων γένεσίν τε καὶ διοίχησιν, τὴν δὲ σελήνην 
παρέλκειν. 

48. --- Π 25, 4 [Ὁ. 356] “Ξ. νέφος εἶναι πεπιλημένον 50. τὴν σελήνην]. 
ΠῚ 28, 1 [Ὁ. 358] Ἀναξίμανδρος, Ξενοφάνης, Βήρωσος ἔδιον αὐτὴν ἔχειν φῶς. 
ΠῚ 29, ὅ [Ὁ. 8360] Ξ. καὶ τὴν ἀήρ ἀπόκρυψιν χατὰ σβέσιν ἴδε. γίνεσϑαι]. 

44, --- ΠῚ 2, 11 [Ὁ. 8017] ,.Ξ. πάντα τὰ τοιαῦτα ἴϑ8.. κομήτας, διάιττον- 

τας, δοχίδας) νεφῶν “ἐν συστήματα ἢ κινήματα [πιλήματα ΖοΙ]οΙ]. 
45. --- 1Π 3, 6 [Ὁ. 868] 3. ἀστραπὰς γίνεσϑαι λαμπρυνομένων τῶν νε- 

φῶν χατὰ τὴν κίνησιν. 
46. -- ΠΙ 4, 4 [Ὁ. 811] 3. ἀπὸ τῆς τοῦ ἡλίου ϑερμότητος ὡς ἀρχτικῆς 

αἰτίας τάν τοῖς μεταρσίοις συμβαίνειν. ἀνελχομένου γὰρ ἐκ τῆς ϑαλάττης τοῦ 

ὑγροῦ τὸ γλυχὺ διὰ τὴν λεπτομέρειαν διαχρινόμενον νέφη τε συνιστάνειν ὃμι- 
χλούμενον καὶ καταστάζειν ὄμβρους ὑπὸ πιλήσεως καὶ διατμίζειν τὰ πνεύματα. 
γράφει γαρ διαρρήδην ᾿ πηγὴ δ᾽ --- ὕδατος" [ἴτ. 80, 1]. 

41. ΑΒΙΒΤΟΤ. 6 ὁδ6 10 Β 18. 2945 21 οἱ μὲν γὰρ διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ 
χάτω τῆς γῆς εἶναί φασιν, ἐπ᾿ ἄπειρον αὐτὴν ἐρριζῶσϑαι λέγοντες ὥσπερ 3 
ὁ Κολοφώνιος, ἵνα μὴ πράγματ᾽ ἔχωσι ζητοῦντες τὴν αἰτίαν. διὸ καὶ ᾽Ἔμπε- 
δοκλῆς οὕτως ἐπέπληξεν εἰπὼν ὡς “εἴπερ -- ἰδόντων [ἴτ. 89]; οἵ, βίμιρ!. 
δα ΑΥὐ. ]. ὁ. Ρ. δ22, 1 Ηοῖν. ἀγνοῶ δὲ ἐγὼ τοῖς Ξενοφάνους ἔπεσι τοῖς περὶ τού- 
του μὴ ἐντυχών, πότερον τὸ κάτω μέρος τῆς γῆς ἄπειρον εἶναι λέγων διὰ τοῦτο 
μένειν αὐτήν φησιν ἢ τὸν ὑποχάτω τῆς γῆς τόπον καὶ αἰϑέρα ἄπειρον καὶ διὰ 
τοῦτο ἐπ᾽ ᾿άπειρον καταφερομένην τὴν γὴν δοχεῖν ἠρεμεῖν. οὔτε γὰρ ὁ ̓ άριστο- 
τέλης διεσάφησεν οὔτε τὰ Ἐμπεδοχλέους ἔπη διορίζει σαφῶς" ᾿ γῆς γὰρ (βάϑη 
λέγοιτο ἂν καὶ ἐχεῖνα εἰς ἃ κάτεισιν. Δὰβ Αὐἱβιοίοϊοβ Ῥβουᾶαγ. ἄς ΜΧῸΟ 2, 21 
Ρ. 9105 82 ἔτι τέ χωλύει καὶ πλείω ὄντα ἑνὸς μεγέϑει ἄπειρα εἶναι; ὡς καὶ ὃ 
Ξ. ἄπειρον τὸ τε βάϑος τῆς γῆς καὶ τοῦ ἀέρος φησὶν εἶναι ([ο]σὲ ἀδ5 Οἰξαῦ ἀθ8 
Ἐπηρθᾷ. 8118. Αὐἱβί.). Δ Ἐν. 1Π 9,4 (Ὁ. 810] .Ξ. ἐκ τοῦ κατωτέρου μέρους εἰς ἄπειρον 
[μέρος] ἐρριζῶσϑαι [80}}. τὴν γῆν], ἐξ ἀέρος δὲ καὶ πυρὸς συμπαγῆναι. ΠΙ 11, 
1.2 [Ὁ.. 817] οἱ ἀπὸ Θάλεω τὴν γῆν μέσην, Ξ. πρώτην" εἰς ἄπειρον γὰρ ἐρρι- 
ζῶσϑαι [οεἷ, ἔν. 28]. Οἷο, Αοδᾶ. ρυ. Π| 89, 122 8οα δοχιιϊα τι08 δοάοηι ἡ γΟΡῚΘῊ 
παξιγαϑ Ῥονϑοοαγα αρογῖγε αἰυϊάογα ροδϑιιηιιδ, κε υἱάδανιιδβ, ἐδῦγα ροηΐδιϑηα ἀοἤαα 
δὶ οὐ φιιαδὶ γασιοϊδιιβ διι18 παογοαΐ [ἃ. '. ΧΟΠΟΡΗΔΗ6Β) αὐ πιεάϊα ροπάφαϊ 128. μανὶ- 
ἐαγὶ αἱέ Χοπορδαηεβ ἵν ̓ ο ΘΓ ΔΙΠΑΧΑΡΌΓΑΒῚ ἐπ ἔα φαηιηιιῈ 6886 ἐογγαηὶ Ἠλιῖ- 
ἐαγιηι τὐ δίνην οὐ τιον ἰϊνων. 

48 [Απ|81.] ΜΙγαῦ. 88. 8889 16 [ν]0}}. δι18 ΤΊ 6115] τὸ δ᾽ ἐν τῆι Διπάραι 
[86]. πῦρ] ποτὲ καὶ ἐχλιπεῖν 33. φησὶν ἐπ᾽ ἔτη ἑχκαίδεκα, τῶι δ᾽ ἑβόόμωι ἐπαν- 
ελϑεῖν. 

49 ΑἙΙΒΤΟΟΙΕΒ Περὶ φιλοσοφίας ἢ [Επ8. ΧΙΥ͂ 11,1] οἴονται γὰρ δεῖν τὰς 
μὲν αἰσϑήσεις καὶ τὰς φαντασίας καταβάλλειν, αὐτῶι δὲ μόνον τῶι λόγωι πι- 
στεύειν. τοιαῦτα γάρ τινὰ πρότερον μὲν Ξ. καὶ Παρμενίδης καὶ Ζήνων καὶ 
Μέλισσος ἔλεγον, ὕστερον δ᾽ οἱ περὶ Στίλπωνα καὶ τοὺς Μεγαρικούίς. ὅϑεν 
ἠξίουν οὗτοί γε τὸ ὃν ἕν εἶναι χαὶ τὸ ἕτερον μὴ εἶναι μηδὲ γεννᾶσϑαί τι μηδὲ 
φϑείρεσϑαι μηδὲ χινεῖσϑαι τὸ παρώπαν. ΔΕΤτΟΙΥ͂ 9, 1 [Ὁ. 8609] Πυϑαγόρας, 

᾿Εμπεδοκχλῆς, Ξ. .«. ψευδεῖς εἶναι τὰς αἰσϑήσεις. 
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50 ΜΆΑΟΘΒΟΒ. Κ΄, βοῖρ. 114,19 Χ, δὰ ἐεγγα δὲ ἀφια [80. ἀηἰ πᾶ πὴ 6886]. 

δ: ΤΈΒτΟΙ,. ἀθ δηϊπ)α ὁ. 43 [θοῦ ἄθπ β0ῃ 18] ἀπαχαφογαβ οἰθ Χεηο- 
»ῆαηε ἀοξεξιϑοομένανι στ. χόπον τῆς σωματικῆς ἐνεργείας]. 

ὅ2 Οἷο, ἀθ ἀϊνίη,1 8, ὅ μλήϊοϑορ)ιονγίη ὑεγο οαφιυϑιέα φιιαοάανε αγσιρηθηΐα 
ΟἿ 6886ἐ πεγα αἰυϊηαίϊο οοἰϊοοία διιιὲ [πἄμι], νοι Ῥοδβίἀομπίι8), ὁ φιοίδιϑ, μὲ δ απ ϊ- 
φιιίϑϑμηνδ ἰοφιαν, Οοἱορπομῖνδ Χ., τὐν8 φιυὶ δ08. 688ὲ αἰοογεί, αἰυϊπαϊίονονι ξυρι- 
ἀὐξιι8 δυιδένι εξ, γεϊχυιὶ ὑογὸ δηιηο8 ργαθίου Ερίσιγιη, δαϊδιιἱοηέοηι ὧδ παΐιγα ἀε- 
ογμης αἰυϊπαϊϊονιοηι ργοδαυεγμηί. ΛΔΈἘτ. Υ 1,1 [Ὁ.. 4158] 5. χαὶ Ἐπίχουρος ἀναι- 
ροῦσι τὴν μαντικήν. 

Β. ΕΒΑΟΜΈΕΝΤΕ. 

ΞΕΝΟΦΑ͂ΝΟΥΣ ἘΜ“ΕΓΕΙΑ͂Ι. 

1. [21 Καγβίρῃ, 1 Οππιβῖ8] Ατηξν. ΧΙ 4620 

νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον χαϑαρὸν χαὶ χεῖρες ἁπάντων 
χαὶ χύλιχες᾽ πλεχτοὺς δ᾽ ἀμφιτιϑεῖ στεφάνους, 

ἄλλος δ᾽ εὐῶδες μύρον ἐν φιάλην παρατείνει" 
χρατὴρ δ᾽ ἕστηχεν μεστὸς ἐυφροσύνης, 

ὅ ἄλλος δ᾽ οἶνος ἕτοιμος, ὃς οὔττοτέ φησι προδώσειν, 
μείλιχος ἐν χεράμοισ᾽ ἄνϑεος ὀσδόμενος᾽ 

ἐν δὲ μέσοισ᾽ ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἴησι" 
ψυχρὸν δ᾽ ἔστιν ὕδωρ καὶ γλυκὺ χαὶ χαϑαρόν᾽ 

πάρχεινται δ᾽ ἄρτοι ξανϑοὶ γεραρή τε τράπεζα 
10 τυροῦ χαὶ μέλιτος πίονος ἀχϑομένη᾽ 

βωμὸς δ᾽ ἄνθεσιν ἀν τὸ μέσον πτάντηι τεεττύχασται, 
μολπτὴ δ᾽ ἀμφὶς ἔχει δώματα χαὶ ϑαλέη. 

ΕΤΠΕΟΘΤΕΝ. 

1. ΝΟΠΙΠΘΗΥ ἰβὺ ἀθγ Ἐβυ πο τοῖη ἀπὰ ΑἸ1ὸς Ἡβπᾶθ ἀπ Βθοβογ. 
αοπυπάθπο γἅηζθ βοίχζέ 8 δἰποῖ δυιΐβ Ηδαρί, ἀπά οἷα ἀπάθγον τοἰομὺ 
ἀυΐδίομἀθ 54 ]06 ἴῃ οἷποῦ βομα]θ ἀασ. ϑβοβοῃ βίθῃξ ἀθὺ Μιβοι σαρ ἃπρθ- 
0110 ταῖρ ΕὙομβίπη, (8) δαοῖ ποοῖ ἀπάθτοσ ΥΥ οἷμ ἰθὺ Ὀογοὶξ ἴῃ ἄθη Κγάρθῃ, 

θὲ πἰπιπΙΟΣ δὶ γϑίβαρθη Ὑϑυβρυομῦ, δἷη τ] άθγ, ὈΪαπιθηἀαδίθπάοσ. [Ιη 
ἄθν Μίεθ βοπάϑὲ θυ ΥΥ δἰ βγασοι μοι] ροι Τλαΐέ θροῦ, Καὶ θα αββοῦ ἰβί 
ἄδ, 558θβ, ἰδιιίοσθβ, ΠϑηθΌθη Ἰΐθρθα Ὀ]οπάθ β'θηχπηθ]η, πὰ ἀθὺ βέαι! 09 

ΤΊβοα. (10) Ὀοαρὲ 5:0} ἀπίογ ἀογ [Δ8ὺ ἀθ8 Κἄθοβ ὑπὰ ἔδιίθῃ Ηοηΐρβ. 
Εἰἴηρθ πὸ ΒΙαπθη ρϑβοιηοϊκε βδίθην ἰπ ἀογ ΜΙλθ ἄθγ ΑἸίαγ, αθβαηρς 

απὰ Ἐδφδβυίγου ἀθ ΒΟ ΠΆ}}0 ἀπγοι ἀὰ8 σθηζο Ηδιβ. 
Ὠΐ919, Ῥταστι. ἃ. Ὑ σβοκτ, 4 
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χρὴ δὲ πρῶτον μὲν ϑεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας 
εὐφήμοις μύϑοις καὶ καϑαροῖσι λόγοις" 

15 σπείσαντας δὲ χαὶ εὐξαμένους τὰ δίχαια δύνασθαι 
πρήσσειν (ταῦτα γὰρ ὧν ἐστι σιροχειρότερον) 

οὐχ ὕβρις πένειν ὅπιόσον χεν ἔχων ἀφίχοιο 
οἴχαδ᾽ ἄνευ προπόλου μὴ “τάνυ γηραλέος. 

ἀνδρῶν δ᾽ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσϑλὰ πιὼν ἀναφαίνηι, 
20 ὥς οἱ μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ᾽ ἀρετῆς. 

οὔτι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων 
οὐδ(δ) (αὖ) Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων, 

ἢ στάσιας σφεδανάς, τοῖσ᾽ οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστι, 
ϑεῶν {δὲ) προμηϑείην αἰὲν ἔχειν ἀγαϑόν. 

9 [19 Κ. 2 ΟΥγ] τη. Χ ". 4138 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ταχυτῆτι ποδῶν νέχην τις ἄροιτο 

ἢ πενταϑλεύων, ἔνϑα 4ιὸς τέμενος 

πὰρ Πίσαο ῥοῆισ᾽ ἐν ᾿Ολυμπίηι, εἴτε παλαίων 
ἢ χαὶ “υχτοσύνην ἀλγινόεσσαν ἔχων, 

ὅ εἴτε τι δεινὸν ἄεϑλον ὃ παγχράτιον χαλέουσιν, 
ἀστοῖσίν κ᾿ εἴη κυδρότερος προσορᾶν, 

καί χε προξδρίην φανερὴν ἐν ἀγῶσιν ἄροιτο, 
καί χεν σῖτ᾽ εἴη δημοσίων χτεάνων 

ΤΟΟὰ ζυογϑὺ ζίθηβ νογβίδ αίρθη Μϑηπογη ἄθη Οδίίογῃ ἸΟὈΖυ βίη ρθη 
τηῖῦ οι ρθη Οοβᾶηρθη ὑπὰ τοΐμθη Ὑοσίθπ. (15) Ῥϑηπ δΌΘΓ ΠΟ ἀθΓ 
Βρϑηᾶὰθ πᾶ πδοῦ ἄθαλ Οἰθρθί, ὑπ8 Ἐγαΐε σὰ γου]οίμβθη ἀδθ Βϑομίθ ζὰ 
θὰ (ἀθπη ἀδ8 ᾿ἰδὺ ἀοοὰ ἀδ5 Ὀθββγο Τὶ}), ἄδηη ἰβίβ Κοϑίηθ βπαθ βουΐδὶ 

ζὰ {πη κθη, ἀδ88 βίοι πηρϑὶϑῖύθὺ ἤδοὴ Ηδιβθ ἔπᾶθη Καμη, ΘΓ Ὡϊομ  σΚ8η2 

ΔΙ ΘΥΒΒΟΒ ΘΟ} ἰδέ. Ἄου ἄθῃ Μἥμπογη αθοὺ ἰδέ ἀθὺ χὰ Ἰοῦθη, ἀθὺ πϑο ἢ 

θαι ΤΥθπκο δοκοῦ ῬγΌρθα δὈ]ορέ, (20) πῖθ ἀοαδομέμϊβ ἀπὰ Θάμηπιθ ΤΣ 
αϊΘ Τυροπὰ ἴμπὶ ρ᾽άμθη, Νίομὶ Καπιρέθ ἄθοτ Τίίδμθη οἄοθν αἰζαμίθη οάδγ 
ΔΌΘΙ ἀν Κοηίδσθη Ζὶ Ὀθϑίηρθη --- Ἐσχβηδυηροη ἀογ Ὑογζοὶν ---- οὐθυ 
ἰοροηάθῃ Βαγρογζυβί, ἀδγὶη Κοίη Ηδθ1] ἰβί, βοπάθγῃ 8]]χοὶῦ αἰθ αδίίοσ ζὰ 
Θἔγθη, ἀδ8 ἰβὺ ἐζομαρ, 

2, Μαρ οἷποῦ δυοῖ πὶ ἀν β μη} κοὶν ἀον Εῶ880 θη βϑἴθρ βϑυ μη πο ῃ 
οὗδῦ ἴῃ Εὐπέκαπιρέ, τὸ ἀθβ Ζθιβ μιϑ Προ ΕἸΣ ἰδὲ δὰ Ῥίβαβαι}}} ἴῃ 
ΟἸγπρία, οὗδγ ἴπὶ Βίηρθη οὐθὺ δον θη ΘΓ ἄθῃ βομπθγΖΘΒγθ ΟΠ θ ἢ 
ἘδυβίκΚαιηρῆ θϑδίθμὺ (Ὁ) οὐθὺ οἷπ βοιγθοκ]ομοβ ὙΥ̓Θυίβρίθὶ, ἀδ8. 9 Αλ}}- 

Καιηρῆ (Ραηκγαίἑοη) Ὀθμθμηθη, 80 ψᾶτθ ΟΓὁ Σὰν ἐὰν ἀΐθ Βᾶγρον ρίοτ- 
ΤΘΙΟΒΘΣ ΘΗΖΟΒΟΒαΌΘη αἷϑ 76, ΘΓ ΘΓΒΙ6 116 ἄθη το μη βιομίθασοηῃ ἘΞ γθη- 

βἷῖζ οὶ ἄθη Καμρίβρίθίθη πὰ ἀϊθ β'ροίβιης δυὲ ὄβοπιοιθ Κοβίθῃ 
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ἐχ ππόλεως καὶ δῶρον ὅ οἱ χειμήλιον εἴη" 
1... εἴτε χαὶ ἵπποισιν, ταῦτά χε σπιάντα λάχοι 

οὐκ ἐὼν ἄξιος ὥσπτερ ἐγώ. δώμης γὰρ ἀμείνων 
ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων ἡμετέρη σοφίη. 

ἀλλ᾽ εἰχῆι μάλα τοῦτο νομίζεται, οὐδὲ δίκαιον 
σεροχρένειν δώμην τῆς ἀγαϑῆς σοφίης. 

15 οὔτε γὰρ εἐ πύχτης ἀγαθὸς λαοῖσι μετείη 
οὔτ᾽ εἰ πενταϑλεῖν οὔτε πιαλαισμοσύνην, 

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον 
ῥώμης ὅσσ᾽ ἀνδρῶν ἔργ᾽ ἐν ἀγῶνι τέλει, 

τοὔνεχεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίην πόλις εἴη. 
ἢ σμιχρὸν δ᾽ ἄν τι πόλει χάρμα γένοιτ᾽ ἐπὶ τῶι, 

εἴ τις ἀεϑλεύων νιχῶι Πίσαο παρ᾽ ὄχϑας" 
οὐ γὰρ τσιιαένει ταῦτα μυχοὺς στόλεως. 

8 (20 Κ. 8 ΟΥ)] ἄτη. ΧΙ 5826 ἃ 

ἁβροσύνας δὲ μαϑόντες ἀνωφελέας παρὰ «Ἰυδῶν, 
ὄφρα τυραννέης ἦσαν ἄνευ στυγερῆς, 

ἤιεσαν εἰς ἀγορὴν σπταναλουργέα φάρε᾽ ἔχοντες, 
οὐ μείους ὥσπερ χίλιοι εἰς ἐπίπαν, 

ὅ αὐχαλέοι, χαίτηεσιν ἀγαλλόμεν(οι) εὐπρεπέεσσιν 

ἀσχητοῖσ᾽ ὀδμὴν χρίμασι δευόμενγοι. 

γοη ἀογ δ'ίδαῦ ὑπὰ οἷπθ ΕΒσθηραῦθ, ἀἷθ ἴμπὶ οἷῃ ΚΊοϊποά πᾶγθ; (10) 78 

ΤΩΡ ΘΓ 560] βὺ θἴπθῃ Ὁ αρθηβίθρ θγείηρθη, 80 τγῦγαθ δ ἰγοῖζ 8116 ἀἶθβθν 
ΘΟ ΠΘΠΘῺ ῬΓοῖβθ ἰὮγο ἀοο ποδί 80 ψγαϊρ; βοὶμ 18 ἴθ, ῬΘμ ἢ ὈΘΒΒΟΓ 
815. Μᾷπποι- πὰ Βοββθγαῦι ἰβὺ ἄοοῖςθ ἀπβθῖθ ΥΥ οἰβμοὶς, ΕὙΘΙΠΟΩ ἰδὲ 88 
οἷἢθ ΡῈΣ »τΌ πα Ϊοβο ἰνίθ, πὰ 68 ἰδὺ ἀπρθγθοηὺ ἀἷθ Θέᾶγκα ἀθν ἐπομρθη 
ΥΥ οἰβμοῖῦ νοσζυζίθηθη, (18) Ῥθημ πΘμὰ ΔΟἢ οἷη ὑδομέσον Ἐδαβι Καμπυρ θυ 
ἴτὴ ΟΙΚΘ πᾶτθ οὔθ τὸν ἴῃ ΕἸΩ Κατηρέ οὐδὲ ἀθν Εἱησκυπβὲ Βογνοιταρίο, 
οὔδγ ἰὴ ἀδγ ΘΒ ΠΟ] Πρ κοῖς ἀον Ἐῶ8ββθ, τγὰ8 16 ἀοομ ἄθῃ Δ οσταπρ δύ πίον 
4]16ηὴ Κυαξιδίάοκθη, ἀΐθ βίο ἱπὶ ὙΥ̓ οι καπιρίθ σϑῖζθη, 8ὸ στᾶγθ ἀοοὶ πὶ 
ἀθββϑηνν θη ἀ16 Θέδαὺ ποι ἴῃ Ὀθββοσοσ Οτάμπηρ, (20) απὰ ἀϊθ βιδαϊ μᾶνιθ 
ΒῸΓ ροτΐηροθη Οθμυβ ἀδύοη, ΘΠῺ οἶποῦ ἃπ Ρίβαβ έογῃ ἄθῃ ΥΥ̓οὐἑδίθρ, 
βονᾶηθηθ; ἀθηη 485 τηδομὺ αἴθ ΚΚαιηπηθσ ἀοΥ Βίας ηἰοαὺ νο]], 

8. ὉὉοτῆ ἀββίχϑη Ῥγαπκ μαἰέθη βἰθ νοῦ ἄθη υγάθγῃ ϑεϊθγηξ, 50 Δ ΠρῸ 
516 ΠΟΘ ἔτγοὶ ὙΆΓΘῚ ὑῸ ἄθΓ νου βαββίθῃ ΖΜ Πρ ογτβομαῖίι, 1.6 βοιγι ἔθη 
βῖθ ζιιὰ Μαγκίο τηΐλ Ρασρασπθι αν βηάθγῃ ποις ὙΘηΪρῸΓ ἄθηπ ἰδαβοπα 
ΖΑ], (58) Ῥγαη Κοπά, οἰ μογβίο! δίογθη ἃ πλϊξ βομδη σϑβομηιοκίθη Το Κθῃ 

πὰ ἰαἰοΐθπα νοπὶ Πΐτο Καμβι Ποῖ Ὀογοϊ ἰθύν ΒΘ] θη. 
4 
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4 ῬοΟΙΙΟΧΙΧ 88 εἴτε Φείδων πρῶτος ὃ ̓ Αργεῖος ἔχοψε νόμισμα εἴτε 4η- 
μοδίχη ἡ Κυμαία συνοιχήσασα Μίδαι τῶι Φρυγί (παῖς δ᾽ ἦν ̓ Αγαμέμνονος Κυ- 
μαίων βασιλέως) εἴτε ᾿Αϑηναίοις ᾿Ἐριχϑόνιος καὶ Αύχος, εἴτε Δυδοί, καϑά φησι 
Ξ. νεὶ. Ἠοτοᾶ. 1 94 “μυδοὶ γὰρ δὴ καὶ πρῶτοι ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, νό- 
μισμα χρυσοῦ χαὶ ἀργυροῦ κοψάμενοι ἐχρήσαντο. 

δ [28 Κ΄. 4 (1 Ατη. ΧΙ 18. 182) 
οὐδέ χεν ἐν χύλιχι πρότερον χεράσειέ τις οἶνον 

ἐγχέας, ἀλλ᾽ ὕδωρ χαὶ χαϑύτιερϑε μέϑυ. 
ὁ [22 Κα. δ ΟΥ] Ατηῆξν. ἵΧ 308 Ε: ,Ξ. δ᾽ ὃ Κολοφώνιος ἐν τοῖς ἐλεγείοις 

φησί" [νρὶ. ἡ. 21) 

πέμψας γὰρ χωλῆν ἐρίφου σχέλος ἤραο εῖον 
ταύρου λαρινοῦ, τίμιον ἀνδρὶ λαχεῖν, 

τοῦ κλέος Ἑλλάδα πᾶσαν ἐφίξεται οὐδ᾽ ἀπολήξει, 
ἔστ᾽ ἂν ἀοιδάων ἦι γένος “Ελλαδιχῶν. 

1 [18 Καὶ 6 ΟΥγ] ἴῴάξατ, θιοα. ΥΠΙ 86 περὶ δὲ τοῦ αλλοτε ἄλλον γεγε- 
νῆσϑαι (ῬΥΓΑρΡΌΥΆ8) Ξενοφάνης ἐν ἐλεγείαι προσμαρτυρεῖ, ἧς ἀρχή “νῦν --. 
χκέλευϑον᾽. ὃ δὲ περὶ αὐτοῦ (Ργιαρβοτα5) φησιν, οὕτως ἔχει καί -- ἀἰων). 
γαῖ. Α 1, 10 3. 88. 

γῦν αὖτ᾽ ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω δὲ χέλευϑον. 
Ἃ - 

Ε1 

χαέ ποτέ μὲν στυφελιζομένου σχύλαχος :ταριόντα 

φασὶν ἐποιχτῖραι χαὶ τόδε φάσϑαι ἔπος" 
“παῦσαι μηδὲ ῥάτιιζ᾽, ἐπεὶ ἦ φίλου ἀνέρος ἐστίν 

ὅ ψυχή, τὴν ἔγνων φϑεγξαμένης ἀίων. 

4, ϑὲο Ταον ργάσέθη, χιογϑὲ Οοἷά. 

ὅδ. Αὐοὰ Ὀθίπι Μίβομθῃ ἷἱπὶ Βϑοθογ τᾶγάθ Νοιηδηὰ ἄθῃ Ὑοῖμ ζιαθτϑί 
Βιποίρίθββθι, βοπάθσῃ ἀδ8 ϑββου ὑπὰ ἀαγάθο ἄθη ὙΥ οἰῃ. 

6. θυ Ββαπάϊοδι αἴθ ϑιϊθ οἷπθϑ Βδοκοῆθῃβ πὰ ϑγϊο δῦ ἀαίαν ἄθῃ 

ούίθη ΘΟ θη Κ6] οἷπθβ Μαβίοομβθη, μῖθ βίοι ἀδβ 818 Ῥγοῖβ ἔὰσ δἰπθῃ Μϑηῃ 

βου τί, ἄθββθη Βαμπὶ ἅδον σἂπ Η61188 σϑίομθη πὰ ὩἰπηπΊΘΓ γο Κ]ηρθα 

γᾶ, 80 ἰδηρθ πὰ ἀβδ8 βοβιθοιῦ ἀθγ Ἠθ]]απίβομβοη 1θάθυ ἀπὶ Τϑθθῃ 

[) Π} 

1. ΦΖοῖίζο 11} ἰολ τῦῖθαοσ σὰ δηάοτος Ηθάθ ποθ ποπᾶθη ἀπά ἄθπ 

Ῥίαά ψϑίβθῃ. 
"Ὲ χ: 

» 

Ὁπαά 68 μιοϊββί, 8158. 6. δἰ πῃ] γον ουρίηρσ, τὶθ οἷπ Η απάθηθῃ τηΐβ8- 
Βαπᾶθὶν σταγᾶθ, 501} οσ ΜΙ οά οιηρέμιπάθη πᾶ ἀΐθ8βθθ Υ οὐῦ βϑβρτοομθπ 
Ββῦθη: Ἢ δε δαΐ τηῖῤ ἀθίπϑηι βομϊαρθη. Ὀθμη 68 ἰδὲ 78 (5) ἀϊθ '6610 
οἶπθθ ΕὙθαπᾶθβ, ἀ16 ἴοι ουκαμπίθ, τῦῖθ ἴθ ἴῃγτο Βάμημιθ Βοχίθ. 
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8 [24 Κα, 1 ΟΥ} ΠΆΈΒΥ. ΙΧ 18.19 (νρὶ. 5.20, 10) μαχροβιωτατός τε γέγονεν 
(Χοπορἤῃ8η68), ὥς που χαὶ αὐτός φησίν" 

ἤδη δ᾽ ἑπτά τ᾽ ἔασι καὶ ἑξήχοντ᾽ ἐνιαυτοί 
βληστρίζοντες ἐμὴν φροντίδ᾽ ἀν᾽ ἙἭ.λλάδα γῆν" 

ἐκ γενετῆς δὲ τότ᾽ ἦσαν ἐείχοσι πέντε τε πρὸς τοῖς, 
εἴπερ ἐγὼ περὶ τῶνδ᾽ οἶδα λέγειν ἐτύμως. 

9 (26 Κι. 8 ΟΥ1] ἔτυμ. ΘῈΝ. 8. Υ, γῆρας 

ἀνδρὸς γηρέντος πολλὸν ἀφαυρότερος. 

ΣΙΖ.0ΙῚ 
10 [18 ΟΥ. 4 ὙΥ̓́ΔΟΏΒια. ΒΙΠΟρΥ.] ΠΈΒΟΡΙΑΝ. π᾿ διχρ. Ρ. 290, 6 

ἐξ ἀρχῆς καϑ᾽ Ὅμηρον ἐπεὶ μεμαϑήχασι πάντες... 
11 [1 Κ. 16 Οὐ. 2 Υ7.) βέχυ. δἂν. δίῃ. ΓΧ 198 

πάντα ϑεοῖσ᾽ ἀνέϑηχαν Ὅμηρός ϑ᾽ Ἡσίοδός τε, 
ὅσσα παρ᾽ ἀνθρώποισιν ὀνείδεα χαὶ ψόγος ἐστίν, 
χλέπτειν μοιχεύειν τὸ καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν. 

12 (1 Κ. 10 Ου. 2 7.) βέχυ. δᾶν. τηδίῃ. 1 289 Ὅμηρος δὲ καὶ Ἡσίοδος κατὰ 
τὸν Κολοφώνιον Ξενοφάνη 

ὡς πλεῖστ᾽ ἐφϑέγξαντο ϑεῶν ἀϑεμίστια ἔργα, 
κλέπτειν μοιχεύειν τε χαὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν. 

18 [31 Καὶ ὅ ὙὟὋ Θειχασβ Ν. Α. ΠῚ 11 αἰδ Ἡονογιθ. φαηὶ Ἡδεδβιοάιρνι 

γιαίογενι παΐι {886 ϑογίρδεγιπέ, πὰ φιυΐδιια Ῥλϊοοϊον8 εὐ Χεπορλαηοβ, αἰϊὶ 
ἨνΠΟΥ̓ ΡῚ. 

8, ΒΙΘ ΘΠ απ ἀβθοιχῖρ Φαθγο βἰπὰ 98 θθγοῖίβ, ἀἰθ τηθίπθη Οἰθἰδὲ ἀυσοι 
85 Ἠδ]]θηΐβομο 1δηᾶ δὰΐ ἀπὰ 80 ἐγθίθθη. Τ.8ΠΊ818 ΑΘΓ ΆΥΘἢ 68 ἔδηΐ- 
ὉΠαΖ ΒΗ ΣΖίρ' γῸη πηοίποῦ ἀθθυσγέ σουθομπθί, θὴπ ἰοἢ ἰογῶῦθου ἀθν ὙΔὨγ- 
μεῖξ ρϑιηᾶββ σὰ θαυ ύθη Ὑνοἶβ8, 

9. Υ͵6] Κυδί]οβου 418 δίῃ βϑδ] θυίοσ Μδηη. 

ΞΙΕΝ, 

10. θὰ σοῦ ἀπέδηρ δὴ 8119 πδοὴ ΗοΠΊΟΥ ρϑίθγηῦ Βᾶθθπ... 

11. Α1165 Ββαῦθῃ Ηοπιοσ πὰ Ηροοϊοᾶ ἄθη Οδίέζογη δηροδᾶηρί, γγὰ5 

πὰ Ὀοὶ Μοπβοβθη ϑομίπιρξ ἀπὰ βομαπᾶθ ἰδὲ: Βύθ]θη. ἀπα ἘΒΘΡΥΘΟΒΘα 

πα β[οΒ σοροηβοις; Βοιγρθη, 

12. Ὑ7ῖ6 εἷθ μὰν νἱϑὶθ συσθ]οβα Τπαίθη ἀοὺ Οἴδείον ογζᾷ ] θη : Βύθα θα 

πα ἘΒΟΌτθομθη ἀηᾶ β[ο ρορθηβοὶἰρ; Βοιγάρθηῃ, 

18. ΗΟΡΆΟΥ σαν ἀϊίον αἷϑ Ηδϑιοά. 



84 11. ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ 

11 [8 Κα. 80 ΟΥ] ὕπμεν. δ. Υ 110 ὑ. 114}, 

ἀλλ᾽ οἱ βροτοὶ δοχέουσι γεννᾶσϑαι ϑεούς, 
τὴν σφετέρην δ᾽ ἐσθῆτα ἔχειν φωνήν τὸ δέμας τε. 

15 [6 Κ. 117 ΟΥ] πεν. δα. Υ 110 Ρ. 115 Ρ. 
ἀλλ᾽ εἰ χεῖρας ἔχον βόες {ἵπποι τ᾽) ἠὲ λέοντες 
ἢ γράψαι χείρεσσι χαὶ ἔργα τελεῖν ἅπερ ἄνδρες, 
ἵσετιοι μέν ϑ᾽ ἵπποισι βόες δέ τε βουσὶν ὁμοίας 
καί {χε) ϑεῶν ἰδέας ἔγραφον χαὶ σώματ᾽ ἐποίουν 

ὃ τοιαῦϑ'᾽ οἷόν περ χαὐτοὶ δέμας εἶχον ζἕχαστοι). 
16. ὕπεμ. ϑέτ. ὙἿ1 22 ῥ. 841 Ρ. 

«ἰϑίοπές τὸ (ϑεοὺς σφετέρους) σιμοὺς μέλανάς τὸ 
Θρῆιχές τε γλαυχοὺς καὶ πυρρούς {φασι ττέλεσϑαι). 

11 [21 Κ. 10 τ. 1 Υ7. βσηοι, Απιβτ. Ἐχα. 408 βάχχους ... τοὺς χλάδους, 
οὗς οἱ μύσται φέρουσι. μέμνηται δὲ Ξενοφάνης ἐν Σίλλοις" 

ἑστᾶσιν δ᾽ ἐλάτης (βάχχοιν πυχινὸν περὶ δῶμα. 
18 [160 Κα. 28 ΟΥ.] ὅτοβ. Επ].1 8,2 

οὔτοι ἀττ᾿ ἀρχῆς πάντα ϑεοὶ ϑνητοῖσ᾽ ὑπέδειξαν, 
ἀλλὰ χρόνωι ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. 

19 ᾿ιαξετιῦβ Πτοσ. 1 28 [γε]. 5. 8, 19; 38,4 1,10] δοχεῖ δὲ {Τ}.8168] χατά τινὰς 
πρῶτος ἀστρολογῆσαι καὶ ἡλιακὰς ἐχλείψεις καὶ τροπὰς προειπεῖν, ὥς 
φησιν Εὔδημος ἐν τῆι περὶ τῶν ᾿Αστρολογουμένων ἱστορίαι" ὅϑεν αὐτὸν καὶ 
Ξενοφάνης καὶ Ἡρόδοτος ϑαυμάζει. 

20 [32 Κὶ] -- ῦὔὐ 111 [νᾳὶ. 5. 89, 1] ὡς δὲ 35. ὁ Κολοφώνιος ἀχηχοέναι φησί, 
τέτταρα πρὸς τοῖς πεντήχοντα “Εἰ ἑχατόν (80. ἔτη βιῶναι Ἐπι- 
μενίδην). 

14. Τοοῖ πᾶμηθη αἷθ Θυογ] οθη, ἀΐθ Οδιίου τγάθη ρϑροσθῃ ἀπά 
μϑξίοι. αθπδηὰ πὰ βεϊμηπιθ πὰ (ὐθϑία!υ τὶ 8ἰθ. 

10. ῬοΟῦ πθηη αἷθ Οομβοα μηά Ποδθε απὰ Τὔποη Ηδπάθ μβίρη 
Οὐδ πϑῖθπ Καπηΐθη πιὶϊδ ἴσου Ηδβπᾶθη ὑπὰ Ὑἥογκο Ὀ]άθη πὶθ ἀΐθ 
Μϑηβοῆθη, 80 τγάθη αἀἶθ Ηοβ80 τοββᾶμη)ομο, αἴθ Οοἴβθη ὀομβοπϑ μη 689 

(ἀδεξογροβία! θη πλϑῖθηῃ ἀπά 8ο]ομο Κῦτγρον Ὀϊάθη, (5) τὶθ 1940 Αὐτὸ σοσϑᾶθ 
86 1080 ἀδ8 Αὐββθβθηῃ διδέ θ. 

16. Ἡῖο Αςΐοροη δεμαιρρέοη, ἰΐγα Οδέξον βϑῖθῃ βοινσαστς ἀπά βἰαηρέ- 
πϑβὶρ, ἀἰο ΤΉγΑΚοσ, Ὀἰδυδυρὶρς ὑπαὶ τοι μδδγίρ. 

11. Βἴηρθ υπὶ ἀδ8 ἔοϑίθ Ηδιιβ βίθῃπ ΕἸΘ θηηναΐθη. 

18. Νίομυ νοὸπ Απίδηρ 8δῃ Βαῦθηῃ ἀΐο δέξου ἀθῃ Κ οὈ]Οἤ θα Αἴϊεο 
οθοσρθπθ ροζοῖρέ, βοηάθσγῃ δ᾿ 8 ἈΠΟ πάθη βἰθ βυομθηα ἀ88 Βθββθσο. 

19. Τλαῖοε βδασίε ϑοηηθη ἤηδίοΥηἶ886 ὑογαιι5, 

20. Ερτηιοηϊάθ5 ἰοδίς 1δ0 “ΧΖαἤγε. 



ΕᾺῈ. 11--21:. ΣΙΑΛΟΙ. 22. ΠΑΡΩΙΔΙΑΙ, 9338---27, ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ δὅ 

31 [28 Κ.] ϑὅσηοι,.. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. Ῥϑο. 691 ὁ Σιμωνίδης διεβέβλητο ἐπὶ φιλαρ- 
γυρίαι .... χαριέντως δὲ πάνυ τῶι αὐτῶι λόγωι διέσυρε [β. τοῦ ἰαμβο- 
ποιοῦ! καὶ μέμνηται ὅτι σμιχρολόγος ἦν. ὅϑεν Ξενοφάνης χίμβικα αὐτὸν 
προσαγορείει. Υ ΕΪ. 5. 41 ἡ. 22. 

ΠΑΡΩΙσΙΑ͂Ι [Ξὰὸ ΣΙ ..1.01} 

22 (11 Κὶ 9 ΟΥ. 8.07.1 Ατῆεν. Ἐρίζοπιο Π ῥ. δὅ4Ε' 3. ὁ Κολοφώνιος ἐν Πα- 
ρωιδίαις ἱπαρώδαις Ἠ88.: οοττ. ΜΘΠΔρΡῚ 8]. 

παρ πυρὶ χρὴ τοιαῦτα λέγειν χειμῶνος ἐν ὥρηι 
ἐν χλίνην μαλαχῆι καταχείμενον, ἔμτελεον ὄντα, 

πίνοντα γλυχὺν οἶνον, ὑποτρώγοντ᾽ ἐρεβίνϑους" 
“τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν, πόσα τοι ἔτε᾽ ἐστί, φέριστε; 

ὅ πηλίχος ἦσϑ᾽, ὅϑ᾽ ὁ ῆδος ἀφίχετο 

ΠΈΡΙ ΦΥΣΕΩΣ. 
98 [1 Κι. 12 Ογ] σπεμ. δέν. Υ 109 Ρ. 114 Ρ. 

εἷς ϑεός, ἔν τε ϑεοῖσι χαὶ ἀνθρώποισι μέγιστος, 

οὔτε δέμας ϑνητοῖσιν ὁμοέιος οὔτε νόημα. 
24 (2 Κι. 18 ΟΥ)] βέχυ. δᾶν. πιδίῃ, ΓΧ 144 

οὗλος ὁρᾶι, οὖλος δὲ νοεῖ, οὖλος δὲ τ᾽ ἀχούει. 
2Ρ (3 Καὶ 14 ΟΥ] ΞΊΜΡι, ρῆγβ, 28, 19 [ἃ 81, 9] 

ἀλλ᾽ ἀπάνευϑε πόνοιο νόου φρενὶ πάντα χραδαένει. 
26 [4 Κ. 15 Ογ1] ϑτερι,. ρῆγβ. 22, 9 [ἃ 81, 1] 

αἰεὶ δ᾽ ἐν ταὐτῶι μίμνει χινούμενος οὐδέν 
οὐδὲ μετέρχεσϑαί μὲν ἐπιπρέπει ἄλλοτε ἄλληι. 

21 [8 Κὶ 11 ΟΥ] Αξτ. Τμοοᾶον. ΓΥ̓͂ ὅ [νρὶ. Α 36] 

ἐχ γαίης γὰρ πάντα χαὶ εἰς γῆν πάντα τελευτᾶι. 

21. ϑποηῖάος ἄθοτ Κι πίοκογ. 

ΡΑΒΟΡΙΕΝ. 
22. βοΙολ Οοβργᾶοα Ζίοιαρ Ὀοϑίπι ΕθαΘυ Ζὰγ ὙΥ̓᾿πίθγβζοῖς, πθππ πιδῃ 

δῦ ποϊομθηαι ΤροΣ ρσοβϑ( σε ἀδ]ορὲ πα βἄββοι Ὑ οἷ ὑτπ κὸ ἀπὰ Κίομογη 
ἄαζα Κηυβροτῦ: χοῦ ἀπᾶ ποῆοῦ δἷβέ ἀὰ ἄἀθς Μϑππονῦ ΥὙΥ Ἰονίθὶ σα μτθ 
τ 818 ἀπ, πιοὶπ Βοβίου ἢ (5) 16 δ]0ὺ πατβϑὺ ἀὰ, 418 ἀογ Μίϑάθσ οἰ πΌσϑο δ᾽ 

ΝΟΝ ΕΒ ΝΑΤΟΌΒ. 
28, ἘΠῚ οἰπείροσ αοἱδ, αηίον Οδίξοση ὑπὰ Μοηβοθθη ἀθγ ρτδβϑίο, 

τΘΟΥ δῃ Οἰθβία!ἑ ἄθῃ ΚΑ ῥου Ὁ] ομθ ἅΒη]οἢ πο 8ηὲ θϑάδηκθη. 
24, [ῖο Οοἰϊηιοῖξ ἰδὲ σᾶτς Αὐρθ, ραπς Οοἶβέ, σης ΟἿ. 
25. οὶ βοπᾶον ΜΒ βομμπίηρὶ ον ἀδ8 Α1] τηῖῦ ἀθ8 Οἰοἰβίθβ Ποπ Κσυϑίι. 
26. βέοίβ δπὶ βϑὶ δίρθηῃ Οτὲ γϑγβαιτὸ οσ βίοι πἰγροπαὰ θθπθροπα, ππὰ 

68 φϑξίοπιῦ ἰμπὶ ποθ θα] ἃ ἰουαἰὶπ ὈΔ] ἃ ἀοτίδίπ ζὰ παπάθγῃ, 
ΦΊ. θη δὰ8 Εγάθ ἰβὺ 41165, απὰ σὰν Εγᾶάθ πὶγὰ 411685 δῆὴὶ Εἰπάθ. 



ὅ6 11. ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΝ 

28 [12 Κ. 22 ΟΥὙ] Ασητι, βαρ΄. 4 ᾿. 84, 11 Μ88 [νρὶ. Δ 28 Κὶ, 25] 

γαίης μὲν τόδε πεῖρας ἄνω παρὰ ποσσὶν δρᾶται 
ἠέρι προσπλάζον, τὸ χάτω δ᾽ ἐς ἄπειρον ἱχνεῖται. 

29 [10 Κὶ, 20 ΟΥ1] ϑιμγριο. ρῆγνβ. 188,82 [νρὶ. Α. 29 8, 80) 

γῆ καὶ ὕδωρ πάντ᾽ ἐσϑ᾽ ὅσα γίνοντίαι) ἠδὲ φύονται. 
80 [11 Κ. 114. 28 ΟΥ.] ὅσηοι, Ἔνναν. δὰ ΦΊΘ6 δι8 Κυδαΐοβ σοὺ Μ81105: ΞΈρο- 

φάνης ἐν τῶι Περὶ φύσεως" 
πηγὴ δ᾽ ἐστὶ ϑάλασσ(α) ὕδατος, ττηγὴ δ᾽ ἀνέμοιο" 
οὔτε γὰρ ἐν νέφεσιν {πνοιαί χ' ἀνέμοιο φύοιντο 
ἐχτενείοντος) ἔσωϑεν ἄνευ τιόντου μεγάλοιο 
οὔτε ῥοαὶ ποταμῶν οὔτ᾽ αἰϑέρος ὄμβριον ὕδωρ, 

5 ἀλλὰ μέγας πόντος γενέτωρ νεφέων ἀνέμων τε 
χαὶ ποταμῶν. 

81 [0] ἨΈπασιτ. ΑἸΙος. Ηομι. ο. 44 

ἠέλιός ϑ᾽ ὑπεριέμενος γαῖάν τ᾽ ἐπιϑάλτων. 
32 [18 Καὶ 24 ΟΥ] βσπβοι,. ΒΤ Ἐπδβί, δὰ Ηομ. ΛΑ 21 

ἣν τ᾽ Ἶριν χαλέουσι, γέφος καὶ τοῦτο πέφυχε, 
πορφύρεον καὶ φοινέχεον καὶ χλωρὸν ἰδέσϑαι. 

88 [9 Κα. 21 6Οτ.] βΈχτ. δᾶν. πιδίδι. Χ 814 

σπιάντες γὰρ γαίης τὲ χαὶ ὕδατος ἐχγενόμεσϑα. 

84 [14 Κα. 19 Οὐ] βέχυ. δᾶν. δίῃ. Υ1 49 

καὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὔτις ἀνὴρ γένετ᾽ οὐδέ τις ἔσται 
εἰδὼς ἀμφὶ ϑεῶν τὸ χαὶ ἅσσα λέγω περὶ πάντων" 

28. Τιθθο5 οὔθτθ Επᾶθ ἀογ Εγᾶθ δ] Ἰοὺ τπδη σὰ ἀπβοῦθη Ἐἄββθη 

δῃ αἷθ Τλιῖὺ βύοββθη, ἀδ8 πηΐοσο ἀδρθρθη ογβίσθοκί βίοἢ ἰῃ8 ΤΠ πϑυτηθϑβ] ἰ 06, 

29. Εγὰθ υπὰ ὙΆΒΒΟΥ ἰβύ 81168, ψγὰ8 ἄβ πὶγὰ πᾶ τδοιβῦ, 

80. θῺ85 Μίθοσ. ἰβύ Θ06}} ἀθβ αββοιβ, 6}} ἀθ8 ὙΥμάθθ, θμη 
ἴῃ ἄθῃ ΟΙΚοα ἐοίϊγας Κεῖθι Ῥολ θη (65 ῬΡιποβ, (ΟΡ νοὶ ἰπηθη ἤογαῖι8- 

διᾶδί, θπἐβίθθιθη ομπθ ἄθῃ ρτόββθη Ῥοηίοβ, ποοὶ ΕἸαΐθῃ ἀθὺ βϑέσδπιθ, ποοὶ 
ΒΘΡΘΗΏΎΆΒΒΘΥ ἀθ8 ΑἰΠοσβ; (Ὁ) ἄθὺ ργοββθ Ῥοηΐοβ ἰϑὺ υἱθι θὴν 6. αίοσ 

ἀον ΟΪΚοη, ὙΥΪπαθ υπὰ έσδηη6, 

81. Ὁ΄ῖ6 βομππθ βίοι ἄρον αἴ6 Εγὰθ βου ηρθηαὰ πᾶ β'6 ϑυγᾶσιηθπα, 

82. Πβ βἷϑ δῦϑὺ [τ|8 Ὀθηθηηθη, διοι ἀβ8 ἰδ ἄθη) δ ϑβθῃ Ὡ8ΟΒ 

ΠῸΓ οἶἰπθ ὝΟΙΚΘ, Ρυσραση πὰ ΠΘΙΙγοῦ ἀπᾶ μοὶ ρτᾶμ Ζὰ βομδαθῃ, 

88. Τῦομ ΜΓ 8116 βἰπὰ δὰβ Εγάθ ὑπα ὙΆΒΒ0Υ ροθοσθῃ, 

8.. πὰ νὰβ πὰρ ἀἷθ ὙΥ̓ΔΕγμοῖς οι, 80 ρᾺὉ 685 υπὰ πὶγὰ 68 
ΝΙΘΔηα ρΘΌθη, ἀ6Γ 56 τυλβδθθ ἰπ Βοζὰρ δυΐ ἀἷθ δέξου ἀπὰ 8116 ἀϊΐθ 
Βίηρθ, 6] ομ6 ἴθ ογνδῃπθ. 

φοθι 



ἘΝ. 28--41, ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩ͂Σ, 42. ΖΙΤΕΙΕΕΈΙΗ. ΕΚΑΘΝ. δ᾽ 

εἰ γὰρ χαὶ τὰ μάλιστα τύχοι τετελεσμένον εἰττών, 
αὐτὸς ὅμως οὐχ οἶδε᾽ δόχος δ᾽ ἐπὶ τεᾶσι τέτυχται. 

85 (15 Κ΄. 20 ΟΥ) Ῥιστ. ϑγτηροβ. ΓΧ 1 υ. 146 Β 

ταῦτα δεδοξάσθϑω μὲν ἐοικότα τοῖς ἐτύμοισι. 

86 [21 ΟΥ] ΒΈκοριαν. π᾿ διχρ. 296, 9 
ὁπόσα δὴ ϑνητοῖσι πεφήνασιν εἰσοράασϑαι .. 

81 [29 ΟΥ] Ηξποριαν. π᾿ μον. λέξ. 80, 80 

χαὶ μὲν ἐνὶ σπεάτεσσι τεοῖς χαταλείβεται ὕδωρ. 

88 [20 Οτ.] ἨΈΒΟΡΙΑΝ. π. μον. λέξ. Ὁ. 41, ὅ 

εἰ μὴ χλωρὸν ἔφυσε ϑεὸς μέλι, πολλὸν ἔφασκον 
γλύσσονα σῦχα πιέλεσϑαι. 

89 [20 Κι) Ροιαῦχ ΥἹ 46 χέρασον τὸ δένδρον ἐν τῶι Περὶ φύσεως Ξενο- 
φάνους εὑρων. 

40 [80 ΚΙ) ΕτΥυμ. Ἐν. 8. ν. βρόταχον τὸν βάτραχον Ἴωνες [καὶ ᾿Αριστο- 
φάνης φησὶ] καὶ παρὰ Ξενοφάνει. 

41 ὙΖΕτΖ. δἃ Ὀίοη. Ῥοτίθρ. ν, 940 Ρ. 1010 Βοιπμαγᾶν περὶ τῶν εἰς ρος χανών 
(ἄθεον σερός) 

σιλλογράφος δὲ τις το δὶ μαχρὸν γράφει 
τῶι ῥῶ, δοκεῖ μοι, τοῦτο μηχύνας τάχα, 

σιλλογράφος νῦν ὁ Ξενοφάνης ἐστὶ χαὶ ὁ Τίμων καὶ ἕτεροι. 

ΦΝΕΙΕΕΓΞΗ ΑΕΤΕ ἘΒΑΟΜΕΝΤΕ, 
42 ἨΈΒΟΡΙΑΝ, π. μον. λέξεως Ἴ, 11 καὶ παρὰ ἀριστοφάνει ἐν δινσίλλων (βἷο 

Ηδνη.: Ξενοφάνει ἐν ὃ [ἃ 7] Σίλλων βοᾷ] θυ) 

καί (κ᾽ ἐπιϑυμήσειε νεὸς νῆς ἀμφιπόλοιο. 

Ποπὴ βρυγἤσηθ σ᾽ δ Οἢ δἰμηιαὶ Ζυ Ά]]1ρ 485 Δ]]ογνο ]θπἀθίβίθ, 80 Ὑγθῖβθ ο᾽β8 
βϑῖίθου ἀοολβ πἰομθί. θῶ πὰ ὙΔΒη ἰδὺ 8116π Ὀθβομίθάθῃ, 

85. Τῖ65. πῃ 5011 8158. Δ Εγβομβθἰ ἢ] 10. Ὠΐηρθβίθὶ]ῦ βοὶῃ! 

80. Α119656, γγὰβ βοὴ ΠῸΣ ἱπΠΘΡ ΟΟΥ ΠἸΘΗΒΟΒΠΙΟΒΘη Απβοβδυσηρ 

οθηθατί μαι... 

81. Ὁμᾶ ἴῃ ρονίβθοῃ ΗδΉ]θα ἔγπδεν ἱτορῆν ἀα8 ὙΆΒΒΟΥ ΒΟΓΔΡ. 

88. δθμπ οὐῦ ποθ ἄθῃ ρϑὶ ὈΠ]ΙΟμθὰ Ηοηΐς ογβομδῆέθη μδἰίθ, 80 

υὔγαθ πῆδὴ Ἰηθίμθηῃ αἷθ Εδίσθη βϑίθῃ υἱϑὶ βὕββο, 
89. ΚΙ ΓΒΟΒΌΔΌΙΙ. 

40. ΕὙΟΞΟὮ, 
41. το, 

ΖΝΕΙΕΕΠΗΛΕΤΕ ἘΒΑΘΜΕΝΤΕ. 

42, Τὰ νπὔταο [μ8ὺ ΒΘ Κοπιπθη οἷη Φαπροῦ ΠΘΟΒ οἷποὺ Ἰαπροη Μαρά. 



΄ι 

ὅ8 11. ΧΕΝΟΡΗΑΝΕ, 48---4ἀ5. ΖΥΤΕΙΕΕΓΗ. ΑΘΜ. 12. ΒΕΚΑΚΙΕΙΤΟΞΒ. 
. 

48 ὅσμοι, ομ. Β δᾶ 1 ὅ89 χλούνην οἱ μὲν ἀφριστήν᾽ ... Ξενοφῶντα 
[Ξενοφάνην α. Ηοιπηδηη) δὲ γένος τι Ἰνδῶν φάναι τὸν χλούνην εἶναι χαϑα- 
περ καὶ παρ᾽ Αἰσχύλωι ἐν Ἠδωνοῖς 'μαχροσχελὴς μέν; ὧρα μὴ χλούνης τις ν᾽ 
[ΕἼ 62 Νυοκῆ. 

44 Ατηξν. ΙΥ̓͂ Ρ. 114 'γιγγραΐνοισι γὰρ οἱ Φοίνικες, ὥς φησιν ὁ Ξέενο- 
φῶν, ἐχρῶντο αὐλοῖς σπιϑαμιαίοις τὸ μέγεϑος ὀξὺ χαὶ γοερὸν φϑεγγομένοις᾽. 
τούτοις δὲ καὶ οἱ Κᾶρες χρῶνται ἐν τοῖς ϑρήνοις, εἰ μὴ ἄρα καὶ ἡ Καρία Φοινίχη 
ἐχαλεῖτο, ὡς παρὰ Κορίννηι καὶ Βακχχυλίδηι ἔστιν εὑρεῖν. ὀνομάζονται δὲ οἱ 
αἰλοὶ γίγγροι ὑπὸ τῶν Φοινίχων ἀπὸ τῶν περὶ Ἄδωνιν ϑρήνων᾽ τὸν γὰρ "δωνιν 
Γίγγρην χαλεῖτε ὑμεῖς οἱ Φοίνιχες, ὡς ἱστορεῖ Δημοκλείδης [Ξενοφάνης 
Πὔπημϊον βου! οἢ τ ΠΕΡῚ]. 

40 ϑοηοι, Ηῖρροσα. δὰ Ερὶὰ. 1 18, 3 [ΚΙοίη Εἰγούδη ΚὯ5.. 18) βληστρι- 
σμός: ὃ ῥιπτασμός" οὕτω Βακχεῖος τίϑησιν᾽' ἐν ἐνίοις δὲ ἀντιγράφοις εὕρομεν 
βλητρισμὸν χωρὶς τοῦ ὅ. ὄντως δὲ τὸν ῥιπτασμὸν σημαίνει χαϑὼς καὶ Ξενο- 
φάνης ὃ Κολοφωνιός φησιν" ᾿ ἐγὼ δὲ ἐμαυτὸν πόλιν ἐκ πόλεως φέρων 
ἐβλήστριζον᾽ ἀντὶ τοῦ ἐρριπταζοίμην [νρ]. ἔτ. 8, 2]. 

48. ΕἘθοτ(). 

4. Ὁῖο Ῥμδηϊκίοῦς σουγαυομβίθη βϑραπηθηΐδηρο Οἰηρταϑῆδίθη πηϊ 
ΒΟ  ]Π]6 πὶ “8 πλπηθτίοη. ᾿ 

40. Τοοῖ ἴθ πατῖ πο σου β'ίδαϊ σὰ βίαι (Ὁ). 

12, ΗΕ ΒΑΚΤΕΊΙΤΟΞ. 
Α. ΠΕΒΕΝ ὈΝῸ ΕΗ ΒΕ. 

ΓΕΒΕΝ. 1. θιοσ. ΙΧ 1--ἰ1. 

Ἡράχλειτος Βλύσωνος ἤ, ὥς τινες, Ἡράχωντος Ἐφέσιος. οὗτος 1 
ἤχμαζε μὲν χατὰ τὴν ἐνάτην χαὶ ἑξηκοστὴν ὀλυμπιάδα [504---801]. 

μεγαλόφρων δὲ γέγονε παρ᾽ ὄντιναοῦν χαὶ ὑπερόπτης, ὡς χαὶ ἐχ 

τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ δῆλον, ἐν ὧι φησι, ἱπολυμαϑέη -- 
Ἑκαταῖον᾽ [ἴτ. 40]. εἶναι γὰρ “ἕν τὸ σοφὸν --- πιάντων᾽ [ἴτ. 41] 
“τόν τὸ “Ὅμηρον᾽ ἔφασκεν --- ὅμοίω ς᾽ [ἴτ. 42. ἔλεγε δὲ χαὶ 2 
“ὕβριν --- πτυρκχα ξήν᾽ [ἔτ. 48] χαί ἱμάχεσϑαι -- τείχεος" [ἴτ. 44]. 
χαϑάτιτεται δὲ καὶ τῶν Ἐφεσίων ἐπὶ τῶι τὸν ἑταῖρον ἐχβαλεῖν 

Ἑρμόδωρον, ἐν οἷς φησιν᾽ ἄξιον --τ μετ᾽ ἀλλων᾽ [ἴτ. 121]. ἀξιού- 
μενος δὲ καὶ νόμους ϑεῖναι πρὸς αὐτῶν ὑπερεῖδε διὰ τὸ ἤδη 
χεχρατῆσϑαι τῆι πονηρᾶι πολιτείαι τὴν πόλιν. ἀναχωρήσας δὲ 8 
εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀρτέμιδος μετὰ τῶν τιαίδων ἠστραγάλιξεν᾽" περι- 
στάντων δ᾽ αὐτὸν τῶν Ἐφεσίων, ὑτί, ὦ κάκιστοι, ϑαυμάζετε; εἶπεν" 

ἢ οὐ χρεῖττον τοῦτο ττοιεῖν ἢ μεϑ' ὑμῶν πολιτεύεσθαι; καὶ τέλος 

μισανϑρωττήσας χαὶ ἐχγγατήσας ἐν τοῖς ὄρεσι διηιτᾶτο, πόας σι- 
τούμενος χαὶ βοτάνας. χαὶ μέντοι χαὶ διὰ τοῦτο περιτραπεὶς εἰς 
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ὕδερον χατῆλϑεν εἰς ἄστυ χαὶ τῶν ἐατρῶν αἰνιγματωδῶς ἐπυνϑά- 
γετο, εἰ δύναιντο ἐξ ἐπομβρίας αὐχμὸν ποιῆσαι" τῶν δὲ μὴ συνιέν- 
των, αὑτὸν εἰς βούστασιν κατορύξας τῆι τῶν βολίτων ἀλέαι ἤλ- 

σισεν ἐξατμισϑήσεσϑαι. οὐδὲν δὲ ἀνύων οὐδ᾽ οὕτως ἐτελεύτα 
βιοὺς ἔτη ἕξήχοντα. (Βοὶρὺ Ερίχταπιπι 498 1,δοτίοβθ). ἵἙρμιππτος 4 
[ΕῊΟ ΠῚ 42 ἔτ. 28] δέ φησι λέγειν αὐτὸν τοῖς ἰατροῖς, εἴ τις δύ- 

γαται {τὰν ἔντερα πιιέσας τὸ ὑγρὸν ἐξερᾶσαι᾽ ἀπειπόντων δὲ ϑεῖ- 
γα αὑτὸν εἰς τὸν ἥλιον χαὶ χελεύειν τοὺς παῖδας βολίτοις κατα- 

πλάττειν, οὕτω δὴ κατατεινόμενον δευτεραῖον τελευτῆσαι χαὶ 
ϑαφϑῆναι ἐν τῆι ἀγορᾶι. Νεάνθης δ᾽ ὅ Κυζιχηνός [ἘῊ 6 ΠΙ 4 
ἔτ. 11] φησι μὴ δυνηϑέντα αὐτὸν ἀποσπάσαι τὰ βόλιτα μεῖναι 
χαὶ διὰ τὴν μεταβολὴν ἀγνοηθέντα χυνόβρωτον γενέσϑαι. γέγονε 

δὲ ϑαυμάσιος ἐχ τιαίδων, ὅτε χαὶ νέος ὧν ἔφασχε μηδὲν εἰδέναι, 
τέλειος μέντοι γενόμενος πάντα ἐγνωχέναι. ἤχουσέ τε οὐδενός, ἀλλ᾽ 

αὑτὸν ἔφη διζήσασϑαι [ἴτ. 101] χαὶ μαϑεῖν πάντα σαρ᾽ ἑαυτοῦ. 

Σωτίων δέ φησιν εἰρηχέναι τινὰς Ξενοφάνους αὐτὸν ἀχηχοέναι" 
λέγειν τε ᾿Αρίστωνα ἐν τῶι Περὶ Ἡραχλείτου χαὶ τὸν ὕδερον αὐτὸν 

ϑεραπτευϑῆναι, ἀποθανεῖν δ᾽ ἄλληι νόσωι᾽ τοῦτο δὲ χαὶ ἹἹππό- 
βοτός φησι. τὸ δὲ φερόμενον αὐτοῦ βιβλίον ἐστὲ μὲν ἀπὸ τοῦ 

συνέχοντος Περὶ φύσεως, διήιρηται δὲ εἰς τρεῖς λόγους, εἴς τὲ τὸν 

σπιερὶ τοῦ παντὸς χαὶ πολιτιχὸν χαὶ ϑεολογικόν. ἀνέϑηχε δ᾽ 
αὐτὸ εἰς τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερόν, ὡς μέν τινες, ἐπιτηδεύσας 

ἀσαφέστερον γράψαι, ὅπως οἱ δυνάμενοι προσίοιεν αὐτῶι χαὶ μὴ 

ἐχ τοῦ δημώδους εὐχαταφρόνητον ἦι. τοῦτον δὲ χαὶ ὃ Τίμων 
[ἔτ. 29 7.) ὑπογράφει λέγων" “τοῖς δ᾽ ἔνι χοχχυστὴς ὀχλολοίδορος 
Ἡράχλειτος αἰνιχτὴς ἀνόρουσε᾽. Θεόφραστος δέ φησιν ὑττὸ μελαγ- 
χολίας τὰ μὲν ἡμιτελῆ, τὰ δὲ ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα γράψαι. ση- 
μεῖον δ᾽ αὐτοῦ τῆς μεγαλοφροσύνης ᾿ντισϑένης φησὶν ἐν 4 ια- 
δοχαῖς [ΕῊ (6 ΠῚ 182] ἐχχωρῆσαι γὰρ τἀδελφῶι τῆς βασιλείας. 
τοσαύτην δὲ δόξαν ἔσχε τὸ σύγγραμμα, ὡς καὶ αἱρετιστὰς ἀπ᾽ 
αὐτοῦ γενέσϑαι τοὺς χληϑέντας Ἡραχλειτείους. 

ἐδόχει δὲ αὐτῶι χαϑολιχῶς μέν τάδε᾽ ἐκ πυρὸς τὰ πτάντα συνεστά- 
γαι χαὶ εἰς τοῦτο ἀναλύεσθαι" πάντα τε γίνεσθαι χαϑ᾽ εἱμαρμένην 
χαὶ διὰ τῆς ἐναντιοδρομίας ἡρμόσϑαι τὰ ὄντα' καὶ πάντα ψυχῶν εἶναι 

χαὶ δαιμόνων τιλήρη. εἴρηχε δὲ καὶ τιερὶ τῶν ἐν χόσμωι συνισταμέ- 
γων πάντων παϑῶν, ὅτι τε ὃ ἥλιός ἐστι τὸ μέγεϑος οἷος φαΐνεται. 

(λέγεται δὲ χαὶ" ἡ ψυχῆς --- ἔχεε᾽ [ἴτ. 46). τήν τὸ οἴησιν ἱερὰν 
γόσον [ἴτ. 46] ἔλεγε χαὶ τὴν ὅρασιν ψεύδεσθαι. λαμτιρῶς τε ἐνίοτε 
ἐν τῶι συγγράμματι χαὶ σαφῶς ἐχβάλλει, ὥστε χαὶ τὸν νωϑέστα- 

40 τον ῥαιδίως γνῶναι χαὶ δίαρμα ψυχῆς λαβεῖν" ἥ τε βραχύτης χαὶ 
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τὸ βάρος τῆς ἑρμηνείας ἀσύγκριτον). χαὶ τὰ ἐπὶ μέρους δὲ 8 

αὐτῶν ὧδ᾽ ἔχει τῶν δογμάτων᾽ πῦρ εἶναι στοιχεῖον χαὶ τιυρὸς 

ἀμοιβὴν τὰ πιάντα [ἴτ. 90], ἀραιώσει καὶ συχνώσει γινόμενα " σα- 

φῶς δὲ οὐδέν ἐχτίϑεται. γίνεσϑαί τὲ πάντα χατ᾽ ἐναντιότητα 

χαὶ ῥεῖν τὰ ὅλα ποταμοῦ δίκην [γρ]. ἔτ. 12. 91], πετεράνϑαι τε τὸ 
γᾶν καὶ ἕνα εἶναι χόσμον᾽ γεννᾶσϑαί τε αὐτὸν ἐκ σιυρὸς χαὶ πάλιν 
ἐχπυροῦσϑαι χατά τινας περιόδους ἐναλλὰξ τὸν σύμπαντα αἰῶνα" 
τοῦτο δὲ γίνεσθαι καϑ᾽ εἱμαρμένην. τῶν δὲ ἐναντίων τὸ μὲν ἐτεὶ 

τὴν γένεσιν ἄγον χαλεῖσϑαι σπιόλεμον καὶ ἔριν [ἴτ. 80], τὸ δ᾽ ἐπὶ 

10 τὴν ἐχπύρωσιν ὁμολογίαν καὶ εἰρήνην, χαὶ τὴν μεταβολὴν ὁδὸν ἄνω 
χάτω, τόν τε χόσμον γίνεσϑαι χατ᾽ αὐτήν. πστυχνούμενον γὰρ τὸ 9 

γῦρ ἐξυγραίνεσθαι συνιστάμενόν τε γίνεσϑαι ὕδωρ, πηγνύμενον 

δὲ τὸ ὕδωρ εἰς γῆν τρέπεσϑαι᾽ χαὶ ταύτην ὁδὸν ἐπὶ τὸ κάτω 
εἶναι λέγει. τεάλειν τε αὖ τὴν γῆν χεῖσϑαι, ἐξ ἧς τὸ ὕδωρ γίνεσϑαι, 

15 ἐχ δὲ τούτου τὰ λοιιά, σχεδὸν πάντα ἐπὶ τὴν ἀναϑυμίασιν ἀνά- 
γων τὴν ἀπὸ τῆς ϑαλάττης᾽ αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω ὁδός. 

γένεσϑαι δὲ ἀναϑυμιάσεις ἀπό τε γῆς χαὶ ϑαλάττης, ἃς μὲν λαμ- 

πρὰς καὶ χαϑαράς, ἃς δὲ σχοτεινάς. αὔξεσθαι δὲ τὸ μὲν πῦρ 

ὑπὸ τῶν λαμπρῶν, τὸ δὲ ὑγρὸν ὑπὸ τῶν ἑτέρων. τὸ δὲ “τεριέχον 

20 ὁποῖόν ἐστιν οὐ δηλοῖ᾽ εἶναι μέντοι ἐν αὐτῶι σχάφας ἐπεστραμ- 
μένας χατὰ χοῖλον πρὸς ἡμᾶς, ἐν αἷς ἀϑροιζομένας τὰς λαμπρὰς 

ἀναϑυμιάσεις ἀποτελεῖν φλόγας, ἃς εἶναι τὰ ἄστρα. λαμτίρο- 10 

τάτην δὲ εἶναι τὴν τοῦ ἡλίου φλόγα καὶ ϑερμοτάτην. τὰ μὲν γὰρ 
ἄλλα ἄστρα τιλεῖον ἀπέχειν ἀτιὸ γῆς χαὶ διὰ τοῦτο ἧττον λάμττειν 

25 χαὶ ϑάλτειν, τὴν δὲ σελήνην τιροσγειοτέραν οὖσαν μὴ διὰ τοῦ 
χαϑαροῦ φέρεσϑαι τόπου. τὸν μέντοι ἥλιον ἐν διαυγεῖ χαὶ ἀμιγεῖ 

χινεῖσϑαι χαὶ σύμμετρον ἀφ᾽ ἡμῶν ἔχειν διάστημα" τοιγάρτοι 
μᾶλλον ϑερμαίνειν τε καὶ φωτίζειν. ἐχλείτεειν τε ἥλιον καὶ σελή- 
γὴν, ἄνω στρεφομένων τῶν σχαφῶν᾽ τούς τὲ χατὰ μῆνα τῆς σε- 

80 λήνης σχηματισμοὺς γίνεσϑαι στρεφομένης ἐν αὐτῆι χατὰ μιχρὸν 

τῆς σχάφης. ἡμέραν τὲ χαὶ νύχτα γίνγεσϑαι καὶ μῆνας χαὶ ὥρας 
ἐτείους καὶ ἐνιαυτοὺς ὑετούς τε χαὶ πινεύματα χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια 

χατὰ τὰς διαφόρους ἀναϑυμιάσεις. τὴν μὲν γὰρ λαμπρὰν ἀνα- 11 

ϑυμίασιν φλογωσθεῖσαν ἐν τῶι χύχλωιν τοῦ ἡλίου ἡμέραν στοιεῖν, 

856 τὴν δὲ ἐναντίαν ἐπιχρατήσασαν νύχτα ἀποτελεῖν" καὶ ἐχ μὲν τοῦ 
λαμπροῦ τὸ ϑερμὸν αὐξόμενον ϑέρος σιοιεῖν, ἐχ δὲ τοῦ σχοτεινοῦ 
τὸ ὑγρὸν τελεονάζον χειμῶνα ἀπεργάζεσθαι. ἀχολούϑως δὲ τού- 
τοις καὶ περὶ τῶν ἄλλων αἰτιολογεῖ. περὶ δὲ τῆς γῆς οὐδὲν ἀπο- 
φαίνεται ποία τίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ “πτερὶ τῶν σχαφῶν. καὶ ταῦτα 

40 μὲν ἦν αὐτῶι τὰ δοκοῦντα. 

οι 
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τὰ δὲ τιερὶ Σωχράτους χαὶ ὅσα ἐντυχὼν τῶι συγγράμματι 

εἴχτοι, κομίσαντος Εὐριπίδου, χαϑὰ φησιν ᾿Αρίστων, ἐν τῶι περὶ 
Σωχράτους εἰρήχαμεν 8. Α 4].- Σέλευχος μέντοι φησὶν ὅ γραμμα- 13 
τιχὸς [ἴ6810 ΕῊ( ΠΙ 5600] Κρότωνά τινα ἱστορεῖν ἐν τῶι Καταχο- 

λυμβητῆι Κράτητά τινα τιρῶτον εἰς τὴν “Ελλάδα κομίσαι τὸ βιβλίον 
χαὶ εἰπεῖν 4ηλίου τινὸς δεῖσϑαι χολυμβητοῦ, ὃς οὐχ ἀττοτενιγή- 

σεται ἐν αὐτῶι. ἐπιγράφουσι δὲ αὐτῶι οἱ μὲν ἸΠούσας, οἱ δὲ 
Περὶ φύσεως, Διόδοτος δὲ 

ἀχριβὲς οἰάχισμα τιρὸς στάϑμην βίου, 
ἱ ἄλλοι γνώμην ἡϑῶν τρόπου χόσμον ἑνὸς τῶν ξυμπάντων. φασὶ 

δ᾽ αὐτὸν ἐρωτηϑέντα, διὰ τί σιωπᾶι, φάναι “ἵν᾿ ὑμεῖς λαλῆτε. 
ἐπόϑησε δὲ αὐτοῦ χαὶ “Ζαρεῖος μετασχεῖν χαὶ ἔγραψεν ὧδε πρὸς 
αὐτόν. Ἐοϊρὶ 8 18---14. οἷπ Βτίοξῦ 468 ᾿αγοῖοβ (αὐ 80} υὑπᾶ Ηγακ} 8 

Απένοσί (Ἰοπΐβ0}}), ἀΐθ πῖθ αἴθ ἀργίρϑῃ βίθθϑη (Ηθσομον Ερίβίοϊοσν. 280 8) 
ἄθῃ Αθάσγυοῖκ πίομῦ ἰομπθη. 

τοιοῦτος μὲν ἁνὴρ χαὶ πρὸς βασιλέα. 4]ημήτριος δέ φησιν 1 
ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις χαὶ ᾿41ϑηναίων αὐτὸν ὑπερφρονῆσαι, δόξαν 
ἔχοντα τταμτιλείστην, χαταφρονούμενόν τε ὑπτὸ τῶν ᾿Εφεσίων ἐλέ- 

σϑαι μᾶλλον τὰ οἰχεῖα. μέμνηται αὐτοῦ χαὶ ὃ Φαληρεὺς “]}ημή- 
τρίος ἐν τῆι Σωχράτους ἀπτολογέαι [6810 ΕῊ( ΠῚ 866]. σπιλεῖστοί 

τέ εἰσιν ὅσοι ἐξήγηνται αὐτοῦ τὸ σύγγραμμα᾽ καὶ γὰρ ᾿Αντισϑένης 

χαὶ Ἡραχλείδης ὅ Ποντιχὸς [ρΡ. 88 ο55] Κλεάνϑης τε χαὶ Σφαῖρος 

ὁ Στωιχός, πρὸς δὲ Παυσανίας ὅ χληϑεὶς Ἣραχλειτιστής, Νιχο- 

μήδης τε χαὶ ΦΠηονύσιος᾽ τῶν δὲ γραμματιχῶν Φιόδοτος, ὃς οὔ 

φησι ττερὶ φύσεως εἶναι τὸ σύγγραμμα, ἀλλὰ περὶ ττολιτείας, τὸ 
δὲ περὶ φύσεως ἐν παραδείγματος εἴδει χεῖσϑαι. “Ἱερώνυμος δέ 10 

φησι [ἴτ. 28 Ἠ]116ὁ1] καὶ Σχυϑῖνον τὸν τῶν ᾿Ιάμβων ποιητὴν [νφ]. Ο 8) 
ἐπιβαλέσθαι τὸν ἐχείνου λόγον διὰ μέτρου ἐχβάλλειν. τιολλά τ᾽ 
εἰς αὐτὸν ἐπιγράμματα φέρεται, ἀτὰρ δὴ καὶ τόδε᾽ 

Ἡράχλειτος ἐγώ" τέ μ᾽ ἄνω χάτω ἕλχετ᾽ ἄμουσοι; 
οὐχ ὑμῖν ἐπόνουν, τοῖς δ᾽ ἔμ᾽ ἐπισταμένοις. 

εἷς ἐμοὶ ἄνϑρωτιος τρισμύριοι, οἱ δ᾽ ἀνάριϑμοι 
οὐδείς. ταῦτ᾽ αὐδῶ χαὶ παρὰ Φερσεφόνηι. 

χαὶ ἄλλο τοιόνδε" 
μὴ ταχὺς Ἡραχλείτου ἐτε᾿ ὀμφαλὸν εἴλεε βίβλον 

τοὐφεσίου" μάλα τοι δύσβατος ἀτραπιτός. 
ὀρφνὴ χαὶ σχότος ἐστὶν ἀλάμπετον" ἢν δέ σε μύστης 

εἰσαγάγηι, φανεροῦ λαμτιρότερ᾽ ἠελίου. 
γεγόνασι δ᾽ Ἡράχλειτοι πέντε" τιρῶτος αὐτὸς οὗτος" δεύτερος 11 

ποιητὴς λυριχός, οὗ ἐστι τῶν δώδεχα ϑεῶν ἐγχώμιον᾽ τρίτος ἐλε- 
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γείας “τοιητὴς ««λιχαργνασσεύς, εἰς ὃν Καλλίμαχος “ε:τοέηκεν οὕτως. 

“εἶπέ τις --- βαλεῖ᾽ [Θρῖρτ. 2 ὙΥ1.}" τέταρτος “έσβιος ἱστορίαν γε- 
γραφὼς Ἰαχεδονικήν᾽ 7τέμτιτος σπουδογέλοιος ἀπὸ χιϑαρωιδίας 
μεταβεβηχὼς εἰς τὸ εἶδος. 

2. ὅΤΈΑβο ΧΙΨ 682. 638 [νρὶ. Θίορ. ὃ 6] ἄρξαι δέ φησιν ᾿ἀνδροχλον τῖς τῶν 
Ἰώνων ἀποικίας ὕστερον τῆς Αἰολικῆς, υἱὸν γνήσιον Κόδρου τοῦ ᾿Αϑηνῶν βασι- 
λέως, γενέσϑαι ὁὲ τοῦτον ᾿Εφέσου χτίστην. διόπερ τὸ βασίλειον τῶν Ἰώνων 
ἐχεῖ συστῆναι φασι καὶ ἔτι νῦν οἱ ἐκ τοῦ γένους ὀνομάζονται βασιλεῖς ἔχοντές 
τινας τιμᾶς, προεδρίαν τε ἐν ἀγῶσι χαὶ πορφύραν ἐπίσημον τοῦ βασιλικοῦ 

γένους, σκίπωνα ἀντὶ σχήπτρου, καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Ἐλευσινίας Δήμητρος. 

8. Οπμεμ. βᾷομ. 1 θ5 ᾿. 884 Ῥ. Ἡ. γὰρ ὁ Βλύσωνος Μελαγχόμαν τὸν τύ- 
ρᾶννον ἔπεισεν ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρχήν. οὗτος βασιλέα Δαρεῖον παραχαλοῦντα 

ἥχειν εἰς Πέρσας ὑπερεῖδεν. 

ΚΟΒΕΙΕΥ, ΥὙΕΙ. Α 1, ὅ--7. 12. 18. 16, 

4, Αξιβυ, ΕΠ οῖ, Γ δ. 1401) 11 ὅλως δὲ δεῖ εὐανάγνωστον εἶναι τὸ γεγραμ- 

μένον καὶ εὐφραστον᾽ ἔστιν δὲ τὸ αὐτό" ὅπερ οἱ πολλοὶ σύνόεσμοι οὐχ ἔχουσιν 
οὐδ᾽ ἃ μή ῥάιδιον διαστίξαι ὥσπερ τὰ Ἡρακλείτου. τὰ γὰρ Ἡρακλείτου διαστί- 
ξαι ἔργον διὰ τὸ ἄδηλον εἶναι ποτέρωι πρόσχειται, τῶι ὕστερον ἢ τῶι πρότε- 

ρον, οἷον ἐν τῆι ἀρχῆι αὐτοῦ τοῦ συγγράμματος" φησὶ γάρ τοῦ λόγου τοῦ δ᾽ 

ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι ἄνϑρωποι γίγνονται. ἄδηλον γὰρ τὸ ἀεὶ πρὸς 
ποτέρωι (ὁεῖ) ὀιαστίξαι. ῬΈΜΕΤΑ. 192 τὸ ὁὀὲ ἀσύνόετον χαὶ δὀιαλελυμένον ὅλον 

ἀσαφὲς πᾶν" ἄδηλος γὰρ ἢ ἑχάστου κώλου ἀρχὴ διὰ τὴν λύσιν ὥσπερ τὰ Ἧρα- 
κλείτου" χαὶ γὰρ ταῦτα σχοτεινὰ ποιεῖ τὸ πλεῖστον ἡ λύσις. ὍὭὍιοσ. Π 22 φασὶ 

δ᾽ Εὐριπίδην αὐτῶι δόντα τὸ τοῦ Ἡρακλείτου σύγγραμμα ἐρέσϑαι ἱτί ὁοχεῖ; 

τὸν δὲ φάναι ἃ μὲν συνῆχα, γενναῖα" οἶμαι δὲ καὶ ἃ μὲ συνῆκα πλὴν ἀηλίου 
γέ τινος δεῖται χολυμβητοῦ᾽. 

ῈΒ5ᾺΕ. 6}. ἀΐο Αὐβχζῦρο Ὧδὺ8 ΤΠΘΟρΡ γαϑίβ Φυσιχῶν δόξαι Α 1, Ἰ 
(αἰ ττο] θ81) ἀπᾶ 8---11 (πππ {{6] 41). 

δ. Τύσιαν. νἱϊ. δυοῖ, 14 Σὺ δὲ τί χλάεις, ὦ βέλτιστε; πολὺ γὰρ οἶμαι χάλ- 
λιὸν σοι προσλαλεῖν. --- Ἡράχλειτος᾽ Ἡγέομαι γάρ, ὦ ξεῖνε, τὰ ἀνϑρωπήϊα 
πρήγματα ὀιζυρὰ καὶ ὁαχρυώδεα καὶ οὐδὲν αὐτῶν ὅ τι μὲ ἐπικήριον᾽ τῶι δὴ 
οἰχτείρω τέ σφεας καὶ ὀδύρομαι" καὶ τὰ μὲν παρεόντα οὐ δοχέω μεγάλα, τὰ 
δ᾽ ἐν ὑστέρωι χρόνωι ἐσόμενα πάμπαν ἀνιηρά, λέγω δὴ τὰς ἐχπυρώσιας καὶ 
τὴν τοῦ ὅλου συμφορήν ταῦτα ὀδύρομαι καὶ ὅτι ἐμπεόον οὐδέν, ἀλλά κως ἐς 
χυχεῶνα πάντα συνειλέονται καὶ ἔστι τωὐτὸ τέρψις ἀτερψίη, γνῶσις ἀγνωσίη, 
μέγα μιχρόν, ἄνω κάτω, περιχωρέοντα καὶ ἀμειβόμενα ἐν τῆι τοῦ αἰῶνος 
παιδιῆι" --- Τί γὰρ ὃ αἰών ἐστιν; --- Ἧρ. Παῖς παίζων, πεσσεύων, ζσυμφερό- 
μενος) διαφερόμενος. --- Τί δὲ οἱ ἄνϑρωποι; --- Ἡ. Θεοὶ ϑνητοί. --- Τί δὲ οἱ 
ϑεοί; --- Ἧρ. ἄνθρωποι ἀϑάνατοι. --- Αἰνίγματα λέγεις, ὦ οὗτος, ἢ γρίφους 
συντίϑης; ἀτεχνῶς γὰρ ὥσπερ ὁ “Λοξίας οὐδὲν ἀποσαφεῖς. --- Ἣρ. Οὐδὲν γάρ 

Ω « ᾿ " - » ες » γ , Μ - « »εν " 

μοι μέλει ὑμέων. --- Τοιγαροῦν ουδὲ ὠνησεταί σέ τις εὖ φρονῶν. - : Ηρ. ἔγω 
,« - , ὡς “- ω » 

ὁὲ χέλομαι πᾶσιν ἡβηδὸν οἰμώζειν, τοῖσιν ὠνεομένοισι χαὶ τοῖσιν οὐκ ὠνεο- μ ὩΡΉ 5ξ», μ 
᾿ » , ΄ 

μένοισι. ---- τουτοὶ τὸ χακὸν οὐ πόρρω μελαγχολίας ἐστίν. 

6. βρι. ρῆγβ. 23, 38 (88 ὙΒοορἢν. Φ. δ. ἔτ. 1, Ὁ. 4158) Ἵππασος ὁὲ ὃ 
Μεταποντῖνος καὶ Ἡ. ὁ Ἐφέσιος ἕν καὶ οὗτοι καὶ κινούμενον καὶ πεπερασμένον, 
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ἀλλὰ πῦρ ἐποίησαν τὴν ἀρχήν, καὶ ἐκ πυρὸς ποιοῦσι τὰ ὄντα πυχνώσει καὶ 
μανώσει καὶ ὀιαλύουσι πάλιν εἰς πῦρ, ὡς ταύτης μιᾶς οὔσης φύσεως τῆς ὑπο- 
κειμένης" πυρὸς γὰρ ἀμοιβὴν εἶναί φησιν Ἡ. πάντα. ποιεῖ δὲ καὶ τάξιν τινὰ 
καὶ χρόνον ὡρισμένον τῆς τοῦ χόσμου μεταβολῆς κατά τινα εἱμαρμένην ἀναγ. 
χην. Δετιῦβ 1 8, 11 [Ὁ. 288] Ἡ. χαὶ Ἵππασος ὃ Μεταποντῖνος ἀρχὴν τῶν 
ἁπάντων τὸ πῦρ. ἐχ πυρὸς γὰρ τὰ πάντα γίνεσθαι χαὶ εἰς πῦρ πάντα τελευ- 
τᾶν λέγουσι. τοῦτον δὲ χατασβεννυμένου χοσμοποιεῖσϑαι τὰ πάντα᾽ πρῶτον 
μὲν γὰρ τὸ παχυμερέστατον αὐτοῦ εἰς αὑτὸ συστελλόμενον γῆ γίγνεται, ἔπειτα 
ἀναχαλωμένην τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ πυρὸς φύσει ὕδωρ ἀποτελεῖσϑαι, ἀναϑυμιώ- 
μενον δὲ ἀέρα γίγνεσθαι. πάλιν δὲ τὸν χόσμον χαὶ τὰ σώματα πᾶντα ὑπὸ 
τοῦ πυρὸς ἀναλοῦσϑαι ἐν τῆι ἐχπυρώσει. ΟΑΙ,. ἀθ 6]. Βοο. Ηΐρρ.1 448 Κὶ. οἵ τε 
τὸ πῦρ [πϑτη!οἢ) στοιχεῖον εἰπόντες] ὡσαύτως ἐχ τοῦ συνιὸν μὲν χαὶ πυχνού- 
μενον ἀέρα γίνεσθαι, παϑὸν δ᾽ ἔτι μᾶλλον τοῦτο χαὶ σφοδρότερον πιληϑὲν 
ὕδωρ, ἐπὶ πλεῖστον δὲ πυχνωϑὲν γῆν ἀποτελεῖσϑαι, συλλογίζονται καὶ οὗτοι 
τοῦτ᾽ εἶναι τὸ στοιχεῖον. 

Ἴ. Ῥιμτο ΟΥ̓]. Ρ. 402 .Α λέγει που Ἡράχλειτος ὅτι πάντα χωρεῖ χαὶ 
οὐδὲν μένει. καὶ ποταμοῦ ῥοῆι ἀπειχάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς δὶς ἐς τὸν αὐτὸν 
ποταμὸν οὐχ ἂν ἐμβαίης νεῖ. ἔτ. 12]. ΑἘτ. 1 28, 1 [Ὁ. 8320] Ἡ. ἠρεμίαν μὲν 
χαὶ στάσιν ἐκ τῶν ὅλων ἀνήιρει" ἔστι γὰρ τοῦτο τῶν νεχρῶν᾽ κίνησιν δὲ τοῖς 

πᾶσιν ἀπεδίδου, ἀίδιον μὲν τοῖς αἰδίοις, φϑαρτὴν δὲ τοῖς φϑαρτοῖς. 

8, Αξτ. 1 1,22 [Ὁ. 808] Ἡ. τὸ περιοδικὸν πῦρ ἀΐδιον [πᾶν οἢ εἶναι ϑεόν], 
εἱμαρμένην ὁὲ λόγον ἐχ τῆς ἐναντιοόρομίας δημιουργὸν τῶν ὄντων. ----Ἰ 21,1 
[Ὁ. 822] πϑοῖ! ΤηΘΟρ ταδί: Ἡ. πάντα χαϑ᾽ εἱμαρμένην, τὴν δὲ αὐτὴν ὑπάρχειν 
χαὶ ἀνάγχην. 28, 1 [Ὁ. 823] ποῦ! Ῥοβοϊἀοηϊοβ: Ἡ. οὐσίαν εἱμαρμένης ἀπεφαί- 
γετο λόγον τὸν διὰ οὐσίας τοῦ παντὸς διήχοντα. αὕτη δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰϑέριον 
σώμα, σπέρμα τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως καὶ περιόδου μέτρον τεταγμένης. 

9. ΑπιΒτ. ἀθ ρϑτί. δηΐπὶ. Α ὅ. θ4δ᾽ 11 χαϑάπερ Ἢ. λέγεται πρὸς τοὺς ξένους 
εἰπεῖν τοῦς βουλομένους ἐντυχεῖν αὐτῶι, οἱ ἐπειδὴ προσιόντες εἶδον αὐτὸν ϑερό- 
μενον πρὸς τῶι ἴπνωι ἔστησαν (ἐχέλευε γὰρ αὐτοὺς εἰσιέναι ϑαρροῦντας᾽ εἶναι 
γὰρ καὶ ἐνταῦϑα ϑεοὺς), οὕτω χαὶ πρὸς τὴν ζήτησιν περὶ ἑχάστου τῶν ζωιων 
προσιέναι δεῖ μὴ δυσωπούμενον ὡς ἐν ἅπασιν ὄντος τινὸς φυσικοῦ καὶ χαλοῦ. 

10. .ΔΕτ. 11 1. 2 [Ὁ. 8217] Ἡ..... ἕνα τὸν κόσμον. 4, 8 [Ὁ. 881] Ἡ. οὐ κατὰ 
οπβρδς εἶναι γενητὸν τὸν κόσμον, ἀλλὰ κατ᾽ ἐπίνοιαν. 11,4 [Ὁ, 340] Παρμε- 
γνίδης Ἡ...... πύρινον εἶναι τὸν οὐρανόν. 

11. --- ΤΠ 18, 8 [Ὁ. 842] Παρμενίδης χαὶ Ἡ. πιλήματα πυ ρὸς τὰ ἄστρα. 
11, 4 [Ὁ. 846) Ἡ..... τρέφεσϑαι τοὺς ἀστέρας ἐκ τῆς ἀπὸ γῆς ἀναϑυμιάσεως. 

12. --- ΠῚ 20, 16 [Ὁ. 861] Ἡ..... ἄναμμα νοερὸν τὸ ἐκ ϑαλάττης εἶναι 
τὸν ἥλιον. --- 22, 2 [Ὁ. 852] σχαφοειδῆ, ὑπόχυρτον. --- 24, 8 [Ὁ. 854) (γίνεσθαι 
τὴν ἔχλειψιν) κατὰ τὴν τοῦ σχαφοειδοῦς στροφήν, ὥστε τὸ μὲν χοῖλον ἄνω 
γίγνεσθαι, τὸ δὲ κυρτὸν κάτω πρὸς τὴν ἡμετέραν ὄψιν. --α 21, 2 [Ὁ. 8358] Ἡ. 
σχαφοειδῆ (τὴν σελήνην). --- 28, 6. [Ὁ. 859] Ἡ. ταὐτὸν πεπονϑέναι τὸν ἥλιον χαὶ 
τὴν σελήνην. σχαφοειδεῖς γὰρ ὄντας τοῖς σχήμασι τοὺς ἀστέρας, δεχομένους 
τὰς ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς ἀναϑυμιάσεως αὐγάς, φωτίζεσϑαι πρὸς τὴν φαντασίαν, 
λαμπρότερον μὲν τὸν ἥλιον (ἐν χαϑαρωτέρωι γὰρ ἀέρι φέρεσϑαι), τὴν δὲ σε- 
λήνην ἐν ϑολωτέρωι᾽ διά τοῦτο καὶ ἀμαυροτέραν φαίνεσθαι. --- 29, 8 Ἡ.... 
(ἐκλείπειν τὴν σελήνην) κατὰ τὴν τοῦ σχαφοειδοῦς στροφήν. 
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18. --- Π 32, 8 [Ὁ. 8364] Ἡ. ἐκ μυρίων ὀχταχοσίων ἐνιαυτῶν ἡλιαχῶν (τὸν 

μέγαν ἐνιαυτὸν εἷναὴ. Υαὶ. Οδμϑοτίπ 18, 11 ἅδον ἀ45 Ὑγο δὴν (ϑεοῦ ἐνιαυτός, 
ὙΓΟΝ] δὰ ΗογΑΚΙΪΌ. 

14. --- ΠῚ 8, 9 [Ὁ. 369] Ἡ. βροντὴν μὲν χατὰ συστροφὰς ἀνέμων καὶ 
νεφῶν χαὶ ἐμπτώσεις πνευμάτων εἰς τὰ νέφη, ἀστραπὰς δὲ κατὰ τὰς τῶν ϑυ- 
μιωμένων ἐξάψεις, πρηστῆρας δὲ χατὰ νεφῶν ἐμπρήσεις καὶ σβέσεις. 

16. Απιβτ, ἀθ δηΐπιδ Α 2. 4065 25 χαὶ Ἡ. δὲ τὴν ἀρχὴν εἶναί φησι ψυχήν 
(νῖο Ὀίορομο8), εἴπερ τὴν ἀναϑυμίασιν, ἐξ ἧς τάλλα συνίστησιν. ΜΑσΒΟΒ. 85. βοἰρ. 
14, 19 (ἀπ πιδη) Η. μ᾿ ϑίοιιδ βοὶεἐϊανι 8ἐοἰ αγὶβ οϑϑοπΐίαθ. ΑἘτ. ΤΥ 8, 12 [Ὁ.. 839] 

Ἡ. τὴν μὲν τοῦ κόσμου ψυχὴν ἀναϑυμίασιν ἐκ τῶν ἐν αὐτῶι ὑγρῶν, τὴν δὲ ἐν 
τοῖς ζώιοις ἀπὸ τῆς ἐχτὸς χαὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἀναϑυμιάσεως, ὁμογενῆ. Ἴ, 2 [Ὁ. 
892414. πο} Ἡ. ἐξιοῦσαν (πϑιημ!οἢ τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος) γὰρ εἰς τὴν τοῦ 
παντὸς ψυχὴν ἀναχωρεῖν πρὸς τὸ ὁμογενές. 

10. ὅΈέχτ. δᾶν. πιδίῃ. ΥἼ1 126 ὁ δὲ Ἡράκλειτος, ἐπεὶ πάλιν ἐδόχει δυσὶν 
ὠργανῶσϑαι ὃ ἄνϑρωπος πρὸς τὴν τῆς ἀληϑείας γνῶσιν, αἰσϑήσει τε καὶ λό- 
γωι, τούτων τὴν μὲν αἴσϑησιν παραπλησίως τοῖς προειρημένοις φυσικοῖς ἄπι- 
στον εἶναι νενόμιχεν, τὸν δὲ λόγον ὑποτίϑεται χριτήριον. ἀλλὰ τὴν μὲν αἴσϑη- 
σιν ἐλέγχει λέγων κατὰ λέξιν ᾿' κακοὶ --- ἐχόντων᾽ [ἴτ. 1017], ὅπερ ἴσον ἣν τῶι 
«βαρβάρων ἐστὶ ψυχὼν ταῖς ἀλόγοις αἰσϑήσεσι πιστεύειν᾽. τὸν δὲ λόγον 
χριτὴν τῆς ἀληϑείας ἀποφαίνεται οὐ τὸν ὁποιονδήποτε, ἀλλὰ τὸν χοινὸν καὶ 
ϑεῖον. τίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος συντόμως ὑποδεικτέον. ἀρέσχει γὰρ τῶι φυσικῶι 
τὸ περιέχον ἡμᾶς λογιχὸν τε ὄν χαὶ φρενῆρες. ἐμφαίνει δὲ τὸ τοιοῦτο πολὺ 
πρόσϑεν Ὅμηρος [σ 108] εἰπών" 

τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
οἷον ἐπ᾽ ἦμαρ ἄγηισι πατὴρ ἀνόρῶν τε ϑεῶν τε. 

χαὶ ᾿Αρχίλοχος [ἴτ. 10] δέ φησι τοὺς ἀνϑρώπους τοιαῦτα φρονεῖν “ὁποίην Ζεὺς 
ἐφ᾽ ἡμέρην ἀγεί.. εἴρηται δὲ καὶ τῶι Εἰὐριπίδηι [Ἰτοδᾷ. 885] τὸ αὐτό" 

ὅστις ποτ᾽ εἶ σὺ δυστόπαστος εἰσιδεῖν 
Ζεύς, εἴτ᾽ ἀνάγχη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν 
ἐπευξάμην σε. 

τοῦτον δὴ τὸν ϑεῖον λόγον καϑ᾿ Ἡράχλειτον δι ἀναπνοῆς σπάσαντες 
νοεροὶ γινόμεϑα, καὶ ἐν μὲν ὕπνοις ληϑαῖοι, χατὰ δὲ ἔγερσιν πάλιν ἔμφρονες" 
ἐν γὰρ τοῖς ὕπνοις μυσάντων τῶν αἰσϑητιχῶν πόρων χωρίζεται τῆς πρὸς τὸ 
περιέχον συμφυΐας ὁ ἐν ἡμῖν νοῦς μόνης τῆς χατὰ ἀναπνοὴν προσφύσεως 
σωιξομένης οἵονεί τινος ῥίζης, χωρισϑείς τε ἀποβάλλει ἣν πρότερον εἶχε μνη-- 

μονικὴν δύναμιν" ἐν δὲ ἐγρηγορόσι πάλιν διὰ τῶν αἰσϑητιχῶν πόρων ὥσπερ 

διά τινων ϑυρίδων προχύψας καὶ τῶι περιέχοντι συμβαλὼν λογιχὴν ἐνδύεται 

δύναμιν. ὅνπερ οὖν τρόπον οἱ ἄνϑραχες πλησιάσαντες τῶι πυρὶ κατ᾿ ἀλλοίω- 
σιν διάπυροι γίνονται, χωρισϑέντες δὲ σβέννυνται, οὕτω καὶ ἡ ἐπιξενωϑεῖσα 
τοῖς ἡμετέροις σώμασιν ἀπὸ τοῦ περιέχοντος μοῖρα κατὰ μὲν τὸν χωρισμὸν 
σχεδὸν ἄλογος γίνεται, κατὰ δὲ τὴν διὰ τῶν πλείστων πόρων σύμφυσιν ὁμοιοει- 

δὴς τῶι ὅλωι καϑίσταται. τοῦτον δὴ τὸν χοινὸν λόγον καὶ ϑεῖον καὶ οὗ 

κατὰ μετοχὴν γινόμεϑα λογικοί, κριτήριον ἀληϑείας φησὶν ὁ Ἢ. ὅϑεν τὸ μὲν 
κοινῆι πᾶσι φαινόμενον, τοῦτ᾽ εἶναι πιστόν (τῶι κοινῶι γὰρ χαὶ ϑείωι λόγωι 
λαμβάνεται), τὸ δέ τινι μόνωι προσπῖπτον ἄπιστον ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐναντίαν 
αἰτίαν. ἐναρχόμενος οὖν τῶν Περὶ φύσεως ὁ προειρημένος ἀνὴρ καὶ τρόπον 
τινὰ δεικνὺς τὸ περιέχον φησί" λόγον --- ἐπιλανϑάνονται᾽ [{τ. 1]. διὰ 
τούτων γὰρ ῥητῶς παραστήσας ὅτι κατὰ μετοχὴν τοῦ ϑείου λόγου πάντα 
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Ἀ. 138-22. ΤΕΒΗΒΕ, θὅ 

πράττομέν τε καὶ νοοῦμεν ὀλίγα προσδιελϑών ἐπιφέρει διὸ --- φρόνησιν᾽ 
[ἔτ, 2]. ἡ δ᾽ ἔστιν οὐκ ἄλλο τι ἀλλ᾽ ἐξήγησις τοῦ τρόπου τῆς τοῦ παντὸς διοι- 
χήσεως. διὸ καϑ᾽ δ τι ἂν αὐτοῦ τῆς μνήμης χοινωνήσωμεν, αληϑεύομεν, ἃ 
δὲ ἂν ἰδιάσωμεν, ψευδόμεϑα. νῦν γὰρ ῥητότατα καὶ ἐν τούτοις τὸν κοινὸν 
λόγον κριτήριον ἀποφαίνεται, καὶ τὰ μὲν κοινῆι φησι φαινόμενα πιστὰ ὡς ἂν 
τῶι χοινῶι χρινόμενα λόγωι, τὰ δὲ κατ᾽ ἰδίαν ἑχάστωι ψευδῆ. ὙΠῚ 286 χαὲ 
μὴν ῥητῶς ὃ Ἡ. φησὶ τὸ μὴ εἶναι λογικὸν τὸν ἄνϑρωπον, μόνον δ᾽ ὑπάρχειν 
φρενῆρες τὸ περιέχον ἴβ. ΥἿΙ 121]. Τδηδοὴῦ ρου. Τυδϑη. ορ. 18 Ἢ. ὃ φυσικὸς 
ἄλογον εἶναι κατὰ φύσιν ἔφησε τὸν ἄνϑρωπον [ἴτ. 138 Βγν.. Ζι ΥἹἋ 180 
νρὶ. ΟἙλίκτρ. ὁ. 2851 Ρ. 212 ὙΤΟΡΟΙ]. αἕ στενὸ Η. ἐπξρυνι τιοίνοη, φιὶ ο8έ ἱπιίεη το 
απὶηινὶ δῖυ6 απὶηιασυογδῖο, ρογγὶσὶ αἰοὶξ Ῥὲν οοιεϊογιοε Ὡιθαΐι8 αἶχιιε ἑΐα ἐαηοῦε 
ἐγασίαγεγιο υἱϑεηάα. 

11, [ἴγ. 16 Βγνν. ῬουχΒ. ΧῚῚ 21 ὀνεῖν γὰρ ὄντων χατὰ φύσιν ὥσανεί τινων 
ὀργάνων ὑμῖν οἷς πάντα πυνϑανόμεϑα καὶ πολυπραγμονοῦμεν, ἀκοῆς καὶ ὁρά- 
σεως, ἀληϑινωτέρας δ᾽ οὔσης οὐ μιχρῶι τῆς ὁράσεως κατὰ τὸν Ἡράκλειτον" 
ὀφϑαλμοὶ γὰρ τῶν ὦτων ἀχριβέστεροι μάρτυρες κτλ. 

18. Απτ. Υ͂ 23 Ἡ. χαὶ οἱ Στωικοὶ ἄρχεσϑαι τοὺς ἀνθρώπους τῆς τελειό- 
τητος περὶ τὴν δευτέραν ἑβδομάδα, περὶ ἣν ὁ σπερματιχὸς κινεῖται ὀρρός. 

19. [ἴτ, 81--89 Βγυν.} Ῥιστ. ἀοῦ, οτδῦ. 11. 416 Ὁ οἱ μὲν ̓ ἡβώντων᾽ ἀναγιγνώ- 
σχοντες (ἰπ ἔτ. Ἠϑβίοα. 183,2) ἔτη τριάκοντα ποιοῦσι τὴν γενεὰν χαϑ᾽ Ἡράκχλει- 
τον, ἐν ὧι χρόνωι γεννῶντα παρέχει τὸν ἐξ αὑτοῦ γεγεννημένον ὃ γεννήσας. 
ῬΏΪΠΟ ἔγ. Ηδττῖβ (Οδιιῦτ. 1886) ρΡ. 20 δυνατὸν ἐν τριαχοστῶι ἔτει αὖ τὸν ἄνϑρω- 
πον πάππον γενέσθαι, ἡβᾶν μὲν περὶ τὴν τεσσερεσχαιδεχαετῇ ἡλικίαν, ἐν ἧι 
σπείρει, τὸ δὲ σπαρὲν ἐνιαυτοῦ γενόμενον πάλιν πεντεχαιδεχάτωι ἔτει τὸ 
ὅμοιον ἑαντῶι γεννᾶν. Υεὶ. ΟἜΝΒΟοκΙΝ 17,32 ϑασοιιηι 68ὲ βραΐδιον υἱέας πάπας 

ἰοπιιβοϊμιια ραγέν δὲ πιογίε ἀεβηϊξωη. χιαγα φιὶ ἀριοβ ἐγσί πα ϑαθοιεῖιρη μῖι- 
ἐαγιπὲ τα υἱοηέμν οὐγαϑ86. ἦρος ομπῖθὶ ἰθηριιβ σεηθαν πυοραγὶ Ἠδγαοϊι δι 
αὐἴον εϑὲ, χα οΥ̓δὲβ αοἰαξβ ἐπεὶ 60 81: 8ραΐϊο; ογϑοηυ αμέϑηι υοσαὶ αδἰαξίδ, ἀἄνηι 

μαΐιγα αὖ βοριοηδὶ Ἰιώπαάπα αὐ βοηιοηπἐδι γουογέϊδιγ. Μἰβθυθυβίδμθη οὶ ΦΟ}. 
᾿υρῦβ ἀθ τποηβ. ΠῚ 14 ὅϑεν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ Ἡ. γενεὰν τὸν μῆνα χαλεῖ. 

20. Οβμασσῦν. 6. 251 μ᾿. 284, 10 Υγτοῦ. (νγϑῆγβοι. δὰ8 Ῥοβοϊἀοπίοϑ᾽ ΤΊ ΘῈ8- 
οοΙπι.) Η. σὑεγοὸ οοηϑομἐϊοηἐϊδιι8 δ οὶοὶδ γαξϊοποην ποβέγαηε ον αἰυΐπα γαϊοηξ 
οοπεοίἑ γεσενέε αὐ πιοάδεγαπίς τειπαπα: ργορέεν ἱηβεραγανϑίϊοηι οοηυϊέαξινε οον- 
βοίατι ἀεφογοίὶ γαξοπαῦῖϊ8 ξαοίαηι φιιϊοβοοηπεϊδιι8 ατϊηνὶβ ΟΡ6 βοηδιρίν γεΐεγα ἀδηιρι- 
ἐΐαγε. δεὰ φίο ἢογὶ, εὐ αἀραγεαπέ ἱηιασίηδθ ἱφποίογιεην ἰοοογιθη δἰηιμαογαψιο 
λονμηε ἑαηι υἱυοηίίιονε χαηὶ τπουέμορι. ἑάοηιχμς αὐδογὶέ αἰυϊμιαξιοηῖδ υιϑιθη 
εἰ ργαεγιοπενὶ πιογξοβ ἐηιβίγιοηξδιιϑ αἀἰυϊηῖδ ροἐοβέαξεδιιδ. 

21. Οὐμεμ. βέγοια, ΠῚ 180 Ρ. 491}. ᾿ἀναξάγοραν μὲν γὰρ τὸν Κλαζομένιον 
τὴν ϑεωρίαν φάναι τοῦ βίου τέλος εἶναι καὶ τὴν ἀπὸ ταύτης ἐλευϑερίαν λέ- 
γουσιν, Ἡράχλειτόν τε τὸν Ἐφέσιον τὴν εὐκχρέστησιν (γρ]. ἔν. 2). 

22. [48 Β] Ετὐνεμ. Ἐκ. Η 1. 1285 2ὅ χαὶ Ἡ. ἐπιτιμᾶι τῶι ποιήσαντι 
ὡς ἔρις ἔχ τε ϑεῶν καὶ ἀνϑρώπων ἀπόλοιτο᾽ [Σ 101]" οὐ γὰρ ἂν εἶναι ἄρμο- 
γίαν μὴ ὄντος ὀξέος καὶ βαρέος οὐδὲ τὰ ζώια ἄνευ ϑήλεος χαὶ ἄρρενος ἐναν- 
τίων ὄντων. ϑιμρι. δι. 880 80 β6}0}. Βτγαηᾷ. ἔῆστ ἄθπι Ἠοιμθγνοιβο Ζζὰ οἰχή- 
σεσϑαι γάρ φησι πάντα. Νυμεν. ἔτ. 16 ΤὙποάϊηρα (οἱ Οδαϊοϊᾷ. ο. 297) Διωηε- 
πὲμδ ἰἸαμααΐ Ἡδοναοϊζξ γοργο]οηοπίοηι ἩἨοηιογιοη ἵν 40 77] φιιὲ ορίαυογὶξ ἐπι ἑογ διε 
αο ναϑέϊξαίοηι τἠιαϊ8 υἱίαο, χεοὰ ποὴὶ ἐπίοϊ φογεξ νεμπάνη βἰδὶ ἀἰοϊογὶ γραζοῦο, 
Ββιχιίάδηι διῖσα, φιας ηιαϊονγιθη [008 68ΐ, οαἰεγ νη αγοίμν. 

Ὠ 1919, Εταρία, ἃ. ότβοκσ. ὕ 
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28. [14 Β.] Ῥουγβ. 1 20 οὐκ ἂν ἔτι πρέπον εἴη ποιηταῖς καὶ μυϑογράφοις 
χρῆσϑαι μάρτυσι περὶ τῶν ἀγνοουμένων, ὅπερ οἱ πρὸ ἡμῶν περὶ τῶν πλεί- 
στων, ἀπίστους ἀμφισβητουμένων παρεχόμενοι βεβαιωτὰς χατὰ τὸν Ἡρά- 
χλειτον. 

Β. ΕἘΒΑΘΟΜΕΝΤΕ. 

ἩΗΡΑΚΙΑΕΙΤΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ 

1 [2 Βγν.} βεχί. ΥΙἿΙ 182 (8. Α 10] {τοῦ δὲν λόγου τοῦδ᾽ ἐόν- 
τος ζἀεὶν ἀξύνετοι γίγνονται ἀνϑρωποιχαὶ πρόσϑεν 
ἢ ἀχοῦσαι καὶ ἀχούσαντες τὸ πρῶτον" γινομένων γὰρ 
ζπάντων) κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, 
πειρώμενοι χαὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὅὁχοέων 
ἐγὼ διηγεῦμαι διαιρέων ἕχαστον χατὰ φύσιν καὶ 
φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λαν- 

ϑάνει ὅχόσα ἐγερϑέντες ποιοῦσιν, ὅχωσπερ ὅχόσα 

εὔδοντες ἐπιλανϑάνονται. 

2 [92] ---- --- 188 διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῶι {ζξυνῶι, τουτέστι τῶι!) 
χοινῶν᾽ ξυνὸς γὰρ ὁ χοινός. τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ 
ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν. 

8 [0] Αθί, Π| 21, 4 [Ῥοόχορῃ. 861, περὲ μεγέϑους ἡλίου] εὖρος 
ποδὸς ἀνϑρωπείου. 

4 [. οὗ ΡΒ), ΓΧ 280] ΑἸθοτβ Μ. ἀθ νορϑί, ΥΙἹ 401 Ρ. δ4δ Μογοῖ δὲ 
εϊϊοϊίας οοο οί ἴη ἀεἰδοίαίοπίδι δι σοΥΡΟοΥὶδ, δουδε [εἰσ δς 

αἀϊσογ θηιιδ, οὶ ἐἱπυσεπίαπί ογοϑιηι αὐ σοηιθαᾶ θη αι. 

1, ἘΣ αἴθ5 Ὑοτῦ θοῦ, οὐ 68 ρίθιοῖ ονὶς ἰδ, Βαῦθῃ αἴθ ΜθηΒοι θη 
Κοὶη ογβιβηαπῖβ πθάθυ 6.6 8160 68 ὙΘΥΠΟΙΏΠΊΘη ΠΟΘ βορὰ 5818 68 
ψΘΥΠΟΒΠΘη. Α1168 ρϑβοθῃν 80} ἀΐθβοπι Ὑ οτί, πὰ ἀοοῖ ρϑθογάθα 
86 βίο σῖθ αἴθ Του βγθηθη, 80 οἵδ εἷθ ϑῖοθΒ: νϑυβιιοθθη ἴῃ ΒΟ] θθα 

Ὑγοτίθα υπὰ Ὑογκθη, τῖθ ἴθ βἷο Κἄπαθ, οἰῃ 769} 10 868 πϑοἢ ΒΘ ΠΘΓ 
Ναΐαν δυιβὶ ρθη πᾶ ἀθαίθηα, τῖθ β'ο μ᾿ Β ἀδιηϊν νου], 16. δημάθγθῃ 
Μϑηβοῦθα πΐββθῃ ἐγ ΠΟ ἰοῦ, τνὰ8 βῖθ ἰχ ὙΥδομθη ἔθὰπ, τῖθ 8ίθ 

Ἶὰ δοἢ ὙΘΥρΌΒΒΘ, γὯ8 5160 'πὶ ΘΟ] αἴθ (θὰ, 
9, ὭὌχαμῃ ἰβὲΒ ῬΗΪομ ἄθι ὐθιηθϊηβαιηθη σὰ ἔοϊσθῃ, ΑΌΘΥ ΟΌβομου ἀ88 

γος 8116 ρϑπιθίη ἰβί, Ἰθθθη αἶθ πιθίβίθῃ 50, 818 ΟὉ 8ῖ8 δἷπθ δἰ βθηθ 
ΠΗ ΒΟ Ββιίθη. 

8. ίε ϑοηηθ παΐ ἀἰθ Βτοὶίθ ἄἀθβ πῃθηβο}] ῃθη ΕΒ868, 
4. Βεβιᾶπᾶθ ἀδ8 ΟἸοκ ἴῃ Κδουρϑιομθη Τυυβίροί] θη, 80. πηι ββίθ τηδὴ 

αἴθ Οοὔβθη οἰ  ΚΙΠΟΝ πϑηπθη, θη βἰθ Εσθβθι Ζὰ ἔγθββθῃ ἤπάθῃ. 
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4α [0] Απαιο]ΐαβ ἰοοᾶ, Μοῃ. γε. 8384, ἢ, 687] χατὰ λόγον δὲ ὡρέων 
συμβάλλεται ἑβδομὰς κατὰ σελήνην, διαιρεῖται δὲ 
χατὰ τὰς ἄρχτους, ἀϑανάτου Ζδτννήμης σημεέίω [Ὁ]. 
[180. 120] Αὐἰβυοοτῖδιιβ Τμθοβορμῖα (Βαγθβοι ἀϊαγοβ 118) 68 χαϑ- 

αἔρονται δ᾽ ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι οἷον εἴ τις 
εἰς πηλὸν ἐμβὰς πηλῶι ἀπονίζοιτο. μαένεσϑαι δ᾽ 
ἂν δοκοίη, εἴτις αὐτὸν ἀνϑρώπων ἐπιφράσαιτο οὕτω 

ποιέοντα. χαὶ τοῖς ἀγάλμασι δὲ τουτέοισιν εὔχον- 
ταὶ ὅὁχοῖον εἴτις δόμοισι λεσχηνεύοιτο (οὔ τι γινώ- 

σχων ϑεοὺς οὐδ᾽ ἥρωας οἵτινές εἰσιν. 
6 [82] Ατίβίοιθιθδ Μοίθοσ, Β 2. 865" 18 ὁ ἥλιος οὐ μόνον, καϑάττερ 

ὁ Ἡ. φησί, νέος ἐφ᾽ ἡμέρηι ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀεί νέος συνεχῶς. 
ἴ [81] -- ἀθ βοηβυ ὅ.448"28 εἰ πάντα τὰ ὄντα χαπινὸς γένοιτο, 

ὄῖνες ἂν διαγνοῖεν. 
8. [46] --- ἘΠΕ. Νίο. Θ 2. 116δ᾽4 Ἡ. τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ 

ἐχ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν καὶ πάντα χατ᾽ 
ἔριν γίνεσθαι 8. ἔτ. 80]. 

9 [51] --- -- Κὶ ὅ. 11760᾽7 ὄνους σύρματ᾽ ἂν ἐλέσϑαι μᾶλλον 
ἢ χρυσόν. 

10 [69] [Ατὶϑέ.} ἀθ πηυπᾶο ὅ, 8390") 7 ἔσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις 
γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀτοτελεῖ τὸ σύμφωνον οὐχ ἐχ τῶν 

41. ΝΟ ἄθηὶ (ἀθβοίζθ ἀθγ Ζοιίίθῃ αὐϑῦ τὶγὰ αἀΐθ β᾽θΌθηΖϑ ] Ὁ 1 ἄθῃῃ 
Μοπᾶθ Ζυββιημηθηρθγθομηθῦ, ρϑβοπαάθτῦ ΌΘΥ Θυβομϑίηῦ δἷθ Ὀθὶ ἄθὴῃ 
Βᾶγθῃ, ἄθῃ Ῥοίάθῃ βύογη Ὁ] άθτη 68 ἀηνογσδηρ! ομθη θάθηκϑμβ [Ὁ]. 

ὅ. Βοϊπίραηρσ γσὸρ ΒΙαἰβομ]ὰ βυοῆθη βἰθ ὙθυρθΌ ΠΟ, ἱπάθπῃ β'6 βίοι πιὶξ 
ΒΙαῦ Ὀοβαάθὶη, τῖθ ΘΠ ΟἶΠῸΥ ον ἷἰπ Κοί ρμοίγθίθῃ, βίο! υηἱξ Κ οὶ 

ΟΝ ΘΒομ θη ΜΟ]]16, ΕἿΣ ψϑβηβίπηὶσ πῦγαθ ἴθ ἀσοομ Ἠα]έθη, ΨὙῸΓ 
οὑσα γὸπ ἄθη Τωθαύθη ἵμ 6] βοϊοῖμθπὶ Τυθῖθθη ὈθιηθυκίθΊ. Τὺπὰ 8[6 
Ὀοδίθῃ δ Ζιι ἀἴθβοῃ Οἰδέίου]άθση, τῦῖθ μη οἶμον τὐἱξ ἀϑοδιπάθη 

Ζπἰθβρσδοῦθ ρῆθρθη μ᾽ }} 6, δῖ Κϑῆηθη ΘΌθη αἷθ αδιίθυ πὰ Ἡδγοθῃ 
ποῦ ἤ80} ἴμσθη ψϑῦτθη ΘΒ, 

6. δία ϑοπηδ ἰδῦ θὰ δὴ Ἰθάθιῃ Τὰρ. 
͵ ἢ. Ὑ ἄγάθῃ 4116 Ὀίηρθ σὰ Βαῦοι, Κῦπηίθ τϑὴ 816 ὩῺῸΣ τὺ ἀθΓ Ναβθ 

ππίθσβο μοί θη, 
8. Τ)Δ5. δυβοίπδηᾶον ΘΑ σθθθηάθ γογϑιηἷσε βῖοὰ πα αἰ ἀδη σερεοηδαίζοη 

δπίδίοὐέ αἷς δοπόποίς Μοτοϊηϊσαηρ ἐπα αἰ165 θπίδίο δέ ἄστοι θη βδίγοὶς, 
9. ΕἘπδοὶ νὔτγάοθη Ἡδβοκουϊηρ ἄθη ο]ἀθ. γογζίθθῃ, 

10. Ἀμοΐῖ αἰ Ναΐι" εἰγοδέ Ὁο δὶ παοὴ ἄοηι Ἐπίσορσεπροδοίχέδη ἐπα ὃγίπσί 

δίογαι ἀπὸ ποδί ἀπ ἄθηι Οἰοίσμοι ἄθη Εἰπκιαη ἈΘΡΌΟΙ, τῦῖθ δἷδ 
5Ἐ 

ἘΠ ΠΎΘΩΝ Μ Ων ΨΨΦΌΟΝὟΦ ΨΩ Ὁ ΚΦ 0ΡΘΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝαυαΆ σα. σαι, “μι ππππὐϑπἰπ πὐπππππππππν 

φ' 
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11 

12, 

12, ΒΕ ΒΑ ΚΤΕΙ͂ΤΟΒ 

ὁμοίων, ὥσπερ ἀμέλει τὸ ἄρρεν συνήγαγε πρὸς τὸ ϑῆλυ χαὶ 
οὐχ ἕχάτερον πρὸς τὸ ὁμόφυλον χαὶ τὴν ττρώτην ὁμόνοιαν διὰ 
τῶν ἐναντίων συνῆψεν, οὐ διὰ τῶν ὁμοίων. ἔοιχε δὲ χαὶ ἡ 
τέχνη τὴν φύσιν μιμουμένη τοῦτο ποιεῖν" ζωγραφία μὲν γὰρ 
λευχῶν τε χαὶ μελάνων ὠχρῶν τε χαὶ ἐρυϑρῶν χρωμάτων ἐγ- 
χερασαμένη φύσεις τὰς εἰχόνας τοῖς προηγουμένοις ἀπιξτέλεσε 

συμφώνους, μουσικὴ δὲ ὀξεῖς ἅμα χαὶ βαρεῖς μαχρούς τὸ χαὶ 

βραχεῖς φϑόγγους μείξασα ἐν διαφόροις φωναῖς μέαν ἀττετέ- 
λεσεν ἁρμονίαν, γραμματιχὴ δὲ ἐκ φωνηέντων χαὶ ἀφώνων 
γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμένη τὴν ὅλην τέχνην ἀπ᾽ αὐτῶν 
συνεστήσατο. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἦν χαὶ τὸ παρὰ τῶε σχοτεινῶι 
λεγόμενον Ἡραχλείτωι᾽ συνάψιες ὅλα χαὶ οὐχ ὅλα, συμ- 
φερόμενον διαφερόμενον, συνᾶιδον διᾶεδον, χαὶ ἐχ 
πάντων ἕν καὶ ἐξ ἑνὸς τιάντα. 

[66] --- --- ὁ ν. 401᾽)8 τῶν τὸ ζώιων τά τε ἄγρια καὶ ἥμερα τά 
τε ἐν ἀέρι χαὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν ὕδατι βοσχόμενα γίνεταί τὲ καὶ 
ἀχμάζει χαὶ φϑείρεται τοῖς τοῦ ϑεοῦ τιειϑόμενα ϑεσμοῖς" 

γᾶν γὰρ ἑρπετὸν {ϑεοῦ) πληγῆι νέμεται, ὥς φησιν 
Ἡράκλειτος. 
[41.. 42] Αὐἷὰβ ΠΙά, ἀρ. Ἐπ5, Ρ. Ε. ΧΥ͂ 20 [Ποκχ. 471, 1] Ζήνων τὴν 
ψυχὴν λέγει αἰσϑητικὴν ἀναϑυμίασιν, χαϑάττερ Ἡ." βουλόμενος 
γὰρ ἐμφανίσαι, ὅτε αἱ ψυχαὶ ἀναϑυμιώμεναι γοεραὶ ἀεὶ γέ- 

γονται, εἴχασεν αὐτὰς τοῖς ἠὐδόν ἐμός: λέγων οὕτως" ποτα- 

Ζ. Β. ἀας πλμε γεῖΐ αἀἰδηὶ ννδἰ διϊοίιοιι σεεοϊίοονίε Ρααγίε ΗΝ 

πο οώνα δεὶαδ πε ἄδηὶ σίοίοῆδη, ἀπαᾶὶ αἷθ ογϑία Εἰπίγασῃέ αι οἢ 

Ῥεγοϊπίσιπσ 65 σοσοπεαίπιοἤθη, πίοδί αδ5 σἰεϊοπαγ σοι ἢ θγ δί6 116. 

Αμοῖ αἷς Κισδί δγίπσί ἀϊδε, οὔόπδαν ἀμγοῖ Ναολμαδηιπρ αδὺ Ναΐμ, 
σι διίαπᾶθ. ῥὶθ Μαϊογοὶ ηιΐδοῖέ αἱ ἄθηι Βιας αἰὸ ΜΒεβρίαπαίοιϊο 

ΟΟΥ τυδίδϑεη πα δοναγ ον, ον σεϊδοπ πὰ γοίεη Ἑαγῦθ πα θ6- 

τἰγκί ἀαδωγοῖ, ας μη ηοπΚοὶΐ πὶ ἄθηι Ογισίμαϊο; αἷς Μασ τιίδοῆί 

ἤοδο μπᾶ {ο{6, απο πᾶ Κα ζο Τὸπδ ἐπ ἀθη υϑγεολοαθηθη ΘΗ ΠΗΜΘΉ 

μπαὶ ὑγίπρέ ἀασμγοῖῦ οἰπθ εἰπποι σὴ Ηαγηιοηὶα χὰ δίαπᾶδ; αἶα 
σγαημπαί  ηδοδί ἰδποπαθ πα ἰοπῖοδο Γαϊίε χιδαηήηθη πα οἐοὶ 

ἀαγαι αἷς σαηζε Καωμηϑί χιδαπῆοπ. ας σίοὶοῆθ βργίοδί οἱοῖ αμοἢ 

ἐπ ἄδηι Ῥογί6 ὅς ἀμηκίθη Ηογακιεὶίος απ: οι πάσηρθῃ βἰπᾶ: 
ὐδηζθβ ὑπὰ ΝΙοδίραησοβ, Ἐϊπίσβοιμς ἀπὰ Ζῳιοέγδοιν, Εἰπκίδηρ ἀπὰ 

ΜΙββκΙδηρ ἀπ δὰ8 δἰ ]θπὶ οἷῃβ πὰ 88 θἰπθπὶ 8168. 
. Ῥθμα 81168, γ88 ἀα Κγθιομῦ, τὶγὰ πιὶξ οὐΐοβ Οἰδἶββθὶ ζὰγ ὙΥ̓οἰὰθ ρθ- 

δοίτθ θη. 
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μοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα 
ὕδατα ἐπιρρεῖ" χαὶ ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναϑυ- 
μεῶνται [τὙ6]. 91]. 

18 [64] Αἰδοη. Υ͂ Ρ. 178 Ε' δεῖ γὰρ τὸν χαρίεντα μήτε ῥυτιᾶν μήτε 
αὐχμεῖν μήτε βορβόρωε χαίρειν καϑ᾽ Ἡράκλειτον. 

14 [124. 126] ΟἸοπι. Ῥτοίγ. 22 Ρ. 18. 19 Ῥοίίογ, τέσε δὴ μαντεύεται Ἡ. 
ὁ Ἐφέσιος; νυκτιπόλοις, μάγοις, βάχχοις, λήναις, 

μύσταις" τούτοις ἀπειλεῖ τὰ μετὰ ϑάνατον, τούτοις μαντεύε- 

ται τὸ πῦρ. τὰ γὰρ νομιζόμενα κατ᾽ ἀνθρώπους μυ- 
στήρια ἀνιερωστὶ μυεῦνται. 

15 [127] --- --- 84 Ρ. 80 δὲ μὴ γὰρ Διονύσωι πομτεὴν ἐττοι- 
οὔντο καὶ ὕμνεον ἄισμα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα 
εἴργαστ᾽ ἄν. ὡυτὸς δὲ ᾿Αίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεωι 
μαίνονται χαὶ ληναΐζου σεν. 

16 [217] --- Ῥαράαρ. Π| 99 Ρ. 229 λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσϑητὸν 
φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἢ." τὸ 
μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάϑοι; 

11 [6] --- Βύοπι. Π 8 Ρ. 482 οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα (οἷ 
πολλοί, ὁκοίοις ἐγκυρεῦσιν, οὐδὲ μαϑόντες γινώ- 

σχουσιν, ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι [γ8]. Α 10 8ὶ 128]. 
18 [7] --- ---ἴΠ 17 Ρ. 487 ἐὰν μὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐχ 

ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν χαὶ ἄπορον. 

12. γοῦν ἰῃ ἀϊοβῖθθη ΕἸαΐθη Ἀἰηαραίοὶρε, ἄθιη βίσῦπιὐ βιθίβ δηάθγθΒ 
Ὕγαϑθου ζὰ. ἀρ ἀΐθ βθϑίθῃ ἀϊηβίθῃ 818 θη Ἐδυηΐθη ΠΟΣΟΥ͂. 

18. Απὶ ὌτγθΟϊ βίοι ογροίζθῃ, 
14. Ῥεπι ργορδεζεὶξ Ἠογακὶ 7 Ὅθῃ ΝΔΟΒβο γᾶττηθση, Μαρίοση, Βα κ- 

Ομ, Μϑηδαθῃη υὑπὰ ΕἸηρονοί ίθῃ. ζίθδοπ ἀγοδέ 67 πεΐ σ᾽ δίγαζε 
παοῦ ἄδηι Τοῦδ, αἰδδοη ῥγορἠθχοὶξ οΥ' ὅα6 εμοσ, ὭὌθμηῃ ἷπ ἀπ- 

ΒΘΙ σου ὙΥ οἶδ πάρι ἀἷθ ἘΠ Τστιὴρ ἰῃ αἷθ Ὑ Θἴμθη βίας τῖθ βἰθ Ὀδὶ 
ἄθῃ 1ϑαΐθη ἵπὶ ΘΟ δηρθ βἰηα, 

18, Ῥθηπ ΘΠ 68 πίοδῦ Πίοηγβοβ ᾶτθ, ἄθῃ βἰθ αἴθ Ῥυοοθββίοῃ γθγϑη- 

βίδ] θη ὑπὰ ἀὰ8 ῬΒΔΙ]ΟΒ] θα βίηρθη, 80 τᾶ Β οἷῃβ 982 βοᾷ πα] ὁ Π 68 
Τθὰμ. Ιδ8ὺ ἀοο! Ηδάθα οἷπϑ τὶ ΤΟ ΥΒΟΒ, ἀθηὶ βῖ86 ἀβ ἑοῦθη πὰ 

Ἐδβίμδοιμι ἔοίθγη 
16. 16 Καπὴ οἰποῦ νυ θογζθη Ὁ] θη ὙΟΥ ἄθηη ΜΒ ΠἰΠηΠΊΘΥ ἀπίουσ 0 
11. ἸΚοίποθνθαβ ἀθη κοι 510} ἀϊθ πιϑβύθῃ 80] οθβ, τῖθ 68 ἵβπθῃ σϑγαᾶθ δαΐς- 

βἰδββέ, ποοῖ γουβίθ θη 56, γγἃ8 86 θυ Δ ὮΓ ἢ ἢ ἈΌΘΥ 516 ὈΠ]Π θη 68 810 ἢ δἱῃ. 

18, Ὑθμπ οΥ᾽5 πίομε υβοδὶ, πὶγὰ οὐ ἀὰ5 Πυθοῖ πος πάθη. Ῥθπῃ 

ἘΠΘΓΓΟΥΒΟΒ]Π ΟΝ ἰδ 8 ἀπὰ ἀηζαυρδηρ]ς. 
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19 [6] --- --- ΠῚ 24 Ρ. 442 ἀχοῦσαι οὐχ ἐπιστάμενοι οὐδ᾽ 
εἰπεῖν. 

90 [86] --- -- ΠῚ 14 Ρ. 616 Ἡ. γοῦν χαχίζων φαίνεται τὴν γένεσιν, 
ἐπειδὰν φῆι γενόμενοι ζώειν ἐθέλουσι μόρους τ᾽ 
ἔχειν, μᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι, καὶ παῖδας χατα- 
λείπουσι μόρους γενέσϑαι. 
[64] -- - --- 21 Ρ». 5620 ϑάνατός ἐστιν ὁκόσα ἐγερϑέντες 
ὁρέομεν, ὁχόσα δὲ εὕὔδοντες ὕπνος. 

[8] --- --ο-ἸΡ 4 Ρ. δθὅ χρυσὸν γὰρ οἱ διζήμενοι γῆν πολλὴν 
ὀρύσσουσι χαὶ εὑρίσχουσιν ὀλίγον. 
[60] --- - --- 10 Ρ. 608 “έχης ὄνομα οὐχ ἂν ἤιδεσαν, εἰ 
ταῦτα μὴ ἦν. 
[102] ΟἸομι. δέ, ΕΥ̓ 1θ Ρ. 571 ἀρηιφάτους ϑεοὶ τιμῶσι χαὶ 
ἄνθρωποι. 
[101] ---- -- -- ὅ0 Ρ. ὅ8θ μόροε γὰρ μέζονες μέζονας μοί- 
ρας λαγχάνουσι. 
[77] -- -- -τ- 148 Ρ». 628 ἄνϑρωτιος ἐν εὐφρόνην φάος 
ἅπτεται ἑαυτῶν ἀποθανών, ἀποσβεσϑείς [δψεις), 
ζῶν δὲ ἅπτεται τεϑνεῶτος εὕδων, ἀποσβεσϑεὶς 
ὄψεις, ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος. 

21 [122] --- --- --- 146 Ρ. 680 [Ρτοίτ. 2 Ρ. 18] ἀνθρώπους μένει 
τελευτήσαντας ἅσσα οὐχ ἔλπονται οὐδὲ δοχέουσεν. 

ξ ἃ ΚΡ ΒΡ κΕ 

19. Τυϑαΐθ ἀἴἰθΘ ψϑᾶθν σὰ πὄγθη πΟΟΐ Ζὶὶ τϑάθῃ γϑυβίθῃθῃ. 

20. Πογα κι σοποῖπέ αἰ σοϑιγέ αἷς οἷπ ὕησιῶοϊς χὰ δοίγασδίοπ,, τ» ηη 

δ δασί: Ὑδμ δἰθ φοῦοσθῃ βἰπα, βοι!οῖκθη βἰθ Β'Οἢ 8)η ζὰ ἰϑῦθῃ ὑπα 

ἄθῃ Τοά :ιι. οὐ]οίάθη, οὗδὺ νη ΩΣ δυβζυσι θη, ἀπα β'θ ΒΙη θυ] 556} 

Κίπαοι, ἀβββ δι δἰ ἄθη Τοὰ οὐϊδίάθη. 

1. Τοὰ ἰβὲ 41165, νὰβ υῖγ ἴὰὰ ῬΔοθὴ ΒΘῆθη, υπᾶὰ ΟΠ ]αῇ, τῦαιϑ ἱπὶ 

ΒΟΒΙ τη πιο υ. ᾿ 

22. Ὧϊ6 αοἱάρταθον βομδυΐθὶη υἱοὶ Εχᾶθ ἀπᾶὰ πάθῃ πϑηὶρ, 
28. ΘΑ’ 68 6168 πίοηΐ, 80 Κοπηΐθῃ βἷθ ἄγ ὭΙΚκθ Ναηθη πἱοί, 
34, Τὴ Κτίορθ Οἰϑίβι]θμθ θῆσθῃ ἰδίθου πὰ Μθηβοἤθῃ. 

20. Οτὄββοσου Το θιρέδηριί, ρστὄββογο Βοοβηππρ. 
26, Τὸ. ΜοηβοΒ σζηαοί βοῦ ἰῃ ον ΝΟΒύ οἷη Τὐομῦ ἀπ, ψᾶπῃ 6. ρθ- 

βίουθθῃ, δυϊοβοιθηῃ ἰβύ; ἱπὶ 1ϑῦθῃ ὈοΥ σὺ δὲ ἄθη ἐοίθηῃ ἴῃ ΘΟΒ] αΠλΠΊΟΓ, 

ΔΙ 86 ἢ ΑἸΡΘΏ] ΟΝ ου]οβομθη : ἴπὶ ΘΟ μθη Ὀογ σὺ οὺ ἀπ ΒΟ Β]απη- 
ΠΙΘ θη. 

21. ον Μοηβομθη νατγίθι ποῖ ἀἄθηὶ Τοάθ, νψὰϑ δἷθ ἰομῦ οὐσατίθη οὗθυ 

ψἄβηθη. 



Β. ΕῈ, 19 ---81, 41 

28. [118] --- -- Ἴ 90.649 δοχέοντα γὰρ ὁ δοκιμώτατος γινώ- 
σχει, φυλάσσει" χαὶ μέντοι χαὶ 4ίχη καταλήψεται 
ψευδῶν τέχτονας καὶ μάρτυρας. 

29 [111}] -- -- --α Θ0 Ρ. 682 [πϑοὲ ἔτ. 104] αἱρεῦνται γὰρ ὃν ἀν- 
τία πάντων οἱ ἄριστοι, χκλέὸς ἀέναον ϑνητῶν, οἱ δὲ 
πολλοὶ κεχόρηνται ὅχωσπερ χτήνξεα. 

80 [20] --- -- ---106 Ρ. 711 χόσμον (τόνδε), τὸν αὐτὸν ἁπιάν- 
τῶν, οὔτε τις ϑεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ 
ἦν ἀεὶ χαὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον, ἁπτόμενον 

μέτρα χαὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα. 

81 [21] --- --- -- 101 Ρ. 712 πυρὸς τροπαὶ ττρῶτον ϑάλασσα, 
ϑαλάσσης δὲ τὸ μὲν ἥμισυ γῆ, τὸ δὲ ἥμισυ πρηστήρ. 
δυνάμει γὰρ λέγει ὅτε τὸ τεῦρ ὑπὸ τοῦ διοιχοῦντος λόγου χαὶ 
ϑεοῦ τὰ σύμπαντα δι᾿ ἀέρος τρέπεται εἰς ὑγρὸν τὸ ὡς σπέρμα 
τῆς διαχοσμήσεως, ὃ χαλεῖ ϑάλασσαν, ἐχ δὲ τούτου αὖϑις 

γένεται γῆ καὶ οὐρανὸς χαὶ τὰ ἐμπτεριεχόμενα. ὅπως δὲ πάλιν 
ἀναλαμβάνεται χαὶ ἐχπυροῦται, σαφῶς διὰ τούτων δηλοῖ" 

[28] ϑάλασσα διαχέεται χαὶ μετρέεται εἰς τὸν αὐτὸν 
λόγον, ὁχοῖος πρόσϑεν ἦν ἢ γενέσϑαι γῆ. 

28. θη γδβ ἀον αἸδαυνγαϊσβίθ ουκοηηξ, ἔθϑί ᾶ]ῦ, ἰδὲ πὰ ΟἸδαθθηβ- 

Βδοῃθ, Αὔϑὲ ἔγϑ Ποἢ ἀἷθ Τιρσθηϑομηῖθαθ απ ἴῃγο ἘΠ ΘΒ θυ πῖγὰ 
ἄοοιῃ! δοῖ ΚΘ σὰ ἔβββθῃ τΐββθῃ, 

29. ἘΠὼῚ5- οἰορὺ 68, ψγὰϑ αἰ ΒοβίθιηῃἨἪ 8116πΔ δηἄθυπ σουζίθῃθη: ἄθῃ Βα) 
ἄθη οπίρθη ἄθη υογρᾶηρ])ομθα Ὀίπρθη, 16 Μοίβίθῃ ἔγθι Ομ ᾿ΐθρθη 

48 νο]]ρθίγθββθη τῖθ ἀδ8 1166 ΨΊΘΏ. 

80. Τῖοβθ ὙΥ ὁ ἰογάπυμρ, ἀἰθβοὶ υἷσο ἐὰν 8110 θβθῃ, μαῦ Κοίῃ αοἱύ ἀπά 

Κοίη Μϑηβοῦ ροβομδῆθη, βοηάθυῃ 8ἰΘ ΜΆΙ ἱπηΠΊ ΓΔ  ἀηα ἰδὲ αηα πϊτὰ 
βοίῃ οὐπῖρ Ἰουθημάϊροβ Εἰθαθτ; βϑὶπ ΕΥρ] πηπιθη πὰ βοίη Ὁ ου]ὅβομθη βἰπα 
ἴῆγθ Μδβββϑ. 

81. Ἐϑυοτβ ὙΔΠαἸυαηρθη: ογβίθηβ Μϑοῦ, αἰ Ἠδ]εθ ἄδνουμ Ἐτάθ, ἀἷθ 
δηάογο ΟἸυϊπίπᾶ, ας ὑφαφμίεί, ὅα56 ἀας ἔξδιοῦ ἀμγοῖ ἀας ας 

ἩΡοΙία! γοσίογοπᾶς οτι οὐδν Θοίέ ἀμγοῖῦ αἰ [Ὁ πϊπαμσοῖ ἐπ 

Ἡαδ5 6 υϑγηναπαοῖ τυἱνα, ἀθπ Κοὶρι ογ Ἡο δἠμπρ, ἄδθη ον θοῦ 

ποηπί. Ῥαγαῖδ ο"δἰο ἢ τη᾽ι]οάογι Εγᾶθ, Ηϊιριοὶ ἐπα ἀα5 ἀαζινίδο θη 

1ἰοσοπᾶθς. Ῥῖε ἄαηπ αἱ Ῥ οἰ γυἱοᾶθν ἐπ ὕγϑεειη χιοκκεῆγί μπᾶ 

δν Ἐ' οἰ γαπα οπίδίοπί, Ἔργίομέ ὁ Κίαγ ἐπὶ Γοϊσοπάδη αἰ: ἘΠ 261- 

ἢϊοβϑὲ ἀδβ Μϑοσ ἀπά ϑγμᾶϊυ βοίῃ Μίδδβϑ Ὡβοῖὶ ἀθιηβοί ρθη Υοτί, τ ῖθ 

68 φαὶϊῦ, θὴ6 ἄθπῃ 68 Ετάθ ναγά. 
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82 [66] ΟἸθηι. θυ. Υ 116 Ρ. 718 ἕν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγεσϑαι 
οὐχ ἐϑέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα. 

88 [110] --- --- --- 116 Ρ. 718 νόμος καὶ βουλῆι πεέϑεσθαι 
ἑνός. 

84 [8] --- -- --- 110 Ρ. 718 ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσιν 
ἐοέκασι φάτις αὐτοῖσιν μαρτυρεῖ παρεόντας 
ἀπεῖναι. 

8ῦ [49] --- --- --- 141 Ρ. 788 χρὴ γὰρ εὅ μάλα πολλῶν ἵστορας 
φιλοσόφους ἄνδρας εἶναι καϑ' Ἡράκχλδιτον. 

86 [68] --- --- 116 }.7460 ψυχῆεσιν ϑάνατος ὕδωρ γενέσθαι, 
ὕδατι δὲ ϑάνατος γῆν γενέσϑαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γέ- 
νεται, ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή. 

81 [68] ΟΟ]αΠι611ὰ Υ1Π 4 δὲ πιοᾶο ογεαΐιις Ἐρδεοδῖο δγαοϊοίο φωὶ αἱΐ 

δι65 σαθῆο, σοδογέίαϊεξδ αὐδϑὸ ρείνοτγε υδὶ οἴπογα ἰαυανὶ. 

88. [38] Τίορ. 1 28 [1}8168] δοχεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρο- 
λογῆσαι... μαρτυρεῖ δ᾽ αὐτὸ χαὶ Ἡράκλειτος χαὶ 4ημό- 
χρίτος. 

89 [112] --- 1 88 ἐν Πριήνηι Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάμεω, οὗ 

πλέων λόγος ἢ τῶν ἄλλων. 
40 [16] --- ἸΧ 1 [8. 5. 68 Α 1,4] πολυμαϑίη νόον (ἔχειν) οὐ 

διδάσκει Ἡσίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυϑαγόρην 
αὖτίς τε Ξενοφάνεα καὶ Ἑκαταῖον. 

82. Ἐϊπ5, ἀ88 δ] οῖη ὙΥοῖβθ, 11 πίομὲ πᾶ 1} ἀοοῖ δοἢ τ]θάθυ τηϊδ 

Ζθυ8β Ναάηθη θοπαηηῦ πογάθῃ, 

(ὐθβοὶζ ἢοῖββὲ διοι ἄθπ ὙΥΠ]Θη οἷπθβ οἰ ζίσθη ἔο]ρθη. 
ΒΘ νϑυβίθῃθη 68 πίοῃξ, 80 ἢ ΘΏῺ 518 68 ΨΘΥΠΟΙΏΠΊΘΗ, 0 βἰ πα βἷθ 

ν6 αἷἰΘ Ταῦρθη, 1.065 ϑρυομνγοσ ὈθΖθιριβ ἴμπθὴ: “Αηθβοηα βἰπά 
βἷθ αοπθβθηᾶ᾽, 

. ΟἿΥ νἱϑὶοῦ Ὀίηρθ Καπαϊὶρ πιΐβθθη τϑίβμ  ἐΒ]]Θθοπάθ Μά πη βοίη. 
, ΕΣ ἀἷθ βθϑίθῃ ἰβὺ 9656 Τοὰ ζὶι 88 ζὰ πογάθῃ, ἔν ἀδ8 ὙΥ̓ΆΒΒΘΥ 

Τοὰ σὰν Ετὰθ σὰ ποάθῃ. Αὐ ἀον Ἐτὰθ τὰίῖτα ὙΥ̓ΆΒΒΟσ, δὰβ Ὗ Ἀβεβ8ὺ 

βθεϊθρ. 

81. βᾶπθ θδᾶάθῃ βίοῃ ἰῃὰ Κοί, ἀοῆΐροὶ ἴῃ Βέδιθ οὐδ ΑΒ0Βθ, 

85. ΤΏΆ]65 γα πασὶ οἰπίσεπ 6 οτϑίθ Αβίσομοιη. 2.5 δεζοισί αμοῆ. 

Ἠδγακέ ἀπὰ Ῥοπο ΓΙ. 

89. Τῃ Ῥυΐίθμθ Ἰθρίβ Βίαβ ἀθ5 Τϑαΐίδηιθοβ Θομ, σὸὴ ἀδηὶ τϑὴν αἷθ θαθ 

δύ 818 νοῦ ἄθῃ δμάσργῃ. 

40. ὙΊΟΙ υϊββουοὶ Ἰϑηγ ποὺ ογβίαμπα μαῦθη, βοπδὲ μϑυθ Ἡδϑβίοα 68 ρθ- 
Ἰοσπῦ πᾶ ῬυυΒβΑρΌΤαβ, ἔθυθον δ00 ἢ} ΘΠΟΡΒαπ65. πὰ Ηοκαίβίοβ, 

ἘΞ 8 

ᾧξ δι 
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41 [19] --- --- [ὩΠ508}], δὴ 40] εἶναι γὰρ ἕν τὸ σοφόν, ἐπίστασϑαι 
γνώμην, ὁτέη ἐχυβέρνησε πάντα διὰ τεάντων. 

42 [119] --- --- τόν τε Ὅμηρον ἔφασχεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώ- 
νων ἐκβάλλεσϑαικαὶ ῥαπίζεσϑθϑαι καὶ ᾿Τρχίλοχον ὁμοίως. 

48 [108] --- ---2 ὕβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαζήν. 

44 [100] ----- μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου 
ὅκωσπερ τεέχεος. 

45 [71] Τλῖορ. ΓΣ 7 ψυχῆι πείρατα ἐὼν οὐχ ἂν ἐξεύροιο, πᾶ- 
σαν ἐπιπορευόμενος ὅδόν᾽ οὕτω βαϑὺν λόγον ἔχει. 

46 [182] --- -- τήν τε οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγε καὶ τὴν ὅρα- 
σιν ψεύδεσϑαι. 

41 [48] --- --- 18 μὴ εἰκῆ περὶ τῶν μεγίστων συμβαλλώ- 
μεϑα. 

48 [66] Εἶγπι. τρᾶρῃ. 198, 27 τῶι οὖν τόξωι ὄνομα βίος, ἔρ- 
γον δὲ ϑάνατος. 

49 [118] Θ΄816η. ἀθ αἰ, ρυ]8. ΝΊΠ 778 Κ. εἴς ἐμοὶ μύριοι, (ἐὰν 
ἄριστος ἦι). 

80 [1] Ηἴρρο!ὶ. τοΐῃξ, ΓΧ 9 Ἡ. μὲν οὖν (ἕν) φησιν εἶναι τὸ πᾶν 
διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, ϑνητὸν ἀϑάνατον, 
λόγον αἰῶνα, τιατέρα υἱόν, ϑεὸν δίχαιον᾽ οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ 
τοῦ λόγου ἀχούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἕν 

πάντα εἶναι. 

41, ἘΠπ5 ἰδὲ αἴθ ὙΥ̓ δἰβιιθῖς ἀἷἰθ ουπυπῆ Ζὰ ΘΥΚοπηθη, 818. ψ ] 6 41168 
ππᾷᾶ ᾿οάθβ σὰ θη θη υγοῖβδ. 

42. Ἡοτηοῦ νογαϊθηΐθ 88 ἄθπ Ῥυοιβυνοι κἄπιρθη γϑυνίθβθη ἀπα τηἰξ Βαΐθῃ 
Βοβ ἤθη ζὰ πογάθη ἀπ θῦθηβο Ασομ! οοἢοβ. 

43. ἘΥΘυ ΘΙ πηὰαῦ 8011 τῆδη Ομ Γ Ἰόβομθη 8418 ΕΘΙΘΥΒΌγηϑύ. 
44. Τ) 8 ἌΟΙΚ 8011 Καπηρέθῃ ἀμ βοὶπ θβοίζ τὴῖθ πὶ βοῖπθ Μίδου. 
48. Τ). 8366190 ασϑῆζθῃ Καημδὲ ἀὰ ποῦ δυβῆπᾶάθη ἀπᾶ οὉ ἀπ 66] 0 ῃθ 

Βέγαββο δρϑοι γι ἰθβῦ; 8ὸ (ἰοΐθαῃ Οαταμα μαΐ 816, 

46. ΕἸροπα η Κὶ παηπίθ ΘΓ οἷμθ ἔβ]]θπᾶθ βυθοῦ μπὰ ἐγ ρογίδοῦ ἀα5 
Αμσε. 

41. ὙῚΓ πΟ]]θπ ὯΠ8 ποῦ ψογβοθ6}} ἄρον αἷθ πιο εἰ σθίθη Πίηρθ 80} ἀβδὶρ 
ΤΊ Οἤ ΘΗ, 

48. Τε5 Βορθῃβ Ναπιθ ἰβὺ πὰ 1 Όθη, βοὶη ουκ Τοά. 

49. ΕΐπΟΥ οἷν ταΐν ΖΘ πίδαβθηα, ἴ8}18 68 ἀθγ Βϑβίθ ἰβέ, 

80. θηπ ἴδγ πἰομὲ ταΐοῃ, βοπᾶάθυῃ ἀδβ οτὺ γϑυηθῆγηΐδ, ἰδὲ 68. τνθῖβθ 

ζυζυροβίθηθη, ἀαίβ 41168 δἱἢβ ἰβί, 
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51 [46] --- --- οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως διαφερόμενον ἑωυτῶι ὅμο- 
λογέξε' παλέντροπος ἁρμονέη ὅχωσπερ τόξου χαὶ 
λύρης. [[οἱρὶ ἔν. 1.} 

δ3 [79] --- --- αἐὼν παῖς ἐστι παίζων, πεττεύων᾽ παιδὸς 
ἡ βασιληίη. 

58 [44] --- -- Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων 
δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν ϑεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀν- 

ϑρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευ- 
ϑέρους. 

ὅ4 [47] --- --- ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς χρείττων. 
δῦ [18] --- -- ὅσων ὄψις ἀχοὴ μάϑησις, ταῦτα ἐγὼ προ- 

τιμέω. 

ὅθ [47 Αππι.} ΗἴρροΙΪ. ΓΧ 9 ἐξηπάτηνται οἱ ἄνϑρωποι πρὸς 
τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν παραπλησίως Ὁμήρωι, ὃς 

ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. ἐχεῖνόν 
τε γὰρ παῖδες φϑεῖρας καταχτείνοντες ἐξηπάτησαν 

εἰπόντες ὅσα εἴδομεν καὶ ἐλάβομεν, ταῦτα ἀπολεί- 

πομεν, ὅσα δὲ οὔτε εἴδομεν οὔτ᾽ ἐλάβομεν, ταῦτα 
φέρομεν. 

51 [36] ----ἴἰΣ 10 διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος" τοῦτον 
ἐπίστανται τιλεῖστα εἰδέναι, ὅστις ἡμέρην χαὶ εὐ- 
φρόνην οὐχ ἐγένωσχεν᾽ ἔστι γὰρ ἕν. 

51. 5΄᾽1΄6 νογβίθῃθῃ πίοι, τυῦῖθ ἀδβ8 δυβοίηδηδογ βίσοθοπθ ποι πδπᾶθυ σϑμί: 

βορθηβίσθοῖρο Ὑ γοϊπίραηρ τῦῖθ θϑίπι Βορθη ἀπᾶ ον Τιοῖθυ. 

52. Τὴῖθ Ζοἷξ ἰδὲ οἷπ Κπαῦθ, ἀθγ βρίϑὶέ, μἷπ ἀπὰ μοῦ ἀϊθ Βγοίβυθι πθ βοίχυ: 
ἘΚ ΠΑ Θητ ρ πιθηῦ] 

58. ἸΚτίορ ἰδύ 811ὁ᾽ Ὀίηρθ αίθσ, 8116Υ0 Τπρϑ Καπὶρ. 16. θἰπθὴ πιδοὶύ 
ΘΓ Ζιι αδίνογη, αἴθ δηᾶάθσῃ Ζὰ Μθμβοιθη, αἰθ οἴθμθη ζὰ ΘΚίανθη, αἱἷθ 

δηαἀθῃ σὰ ΕὙἸοΐθη. 
. ΜΙ οῦσθηθ Ὑ ογοϊηϊριηρ ὈΘΒΒΟΣ 818 ΟβὉ 6. 
. Α1168, γὰ8 τῆϑη βΘἤθη, ὄχθη, ἰθσῆθῃ Κϑηη, 488 Ζίθῃθ ἰοὴ ὙΟΥ.Ψ 

. ΒΘ Μοηβοθθηῃ ἰϑββθὴ βίοι ἅδον αἴθ ἘΚϑηπέμῖβ ἀθὺ βἰομ θασοπ Ὀὶπρθ 
μη ον σαπὶ θοϑίθῃ Βδ]ίθῃ τὶ Ημθυ, ἀθὺ ἀοοῖ ὙΥΘΙΒΟΡ ὯΙ 818. αἀΪ6 

ἩΘ]]Θπθὴ 8]1Θβαιαῦ. [πη ἔορρίθῃ πϑι]οῦ Φαπρθη, ἀἰθ ἀν Τἅπβ6- 
Ἰαρᾷ οὈ]αρθη, ἱπᾶάθπι βίθ ἰῃπὶ ζυχίθἔθη : 811088Β τγᾶϑ ὙΓ ρόβθμθη πὰ 
ϑορτ θη, ἰαββθὴ ὙΪΓ ἀ8; Μψὰ8 ὙΪΓ ΔΌΘΓ ποῦ σοβθῆθη ἀπὰ πίομΐ ρ6- 

ατβθη, ἀ88 Ὀτΐπρθη ΙΓ ταὶ, 
δῖ. Τιϑῆγοσ ΔθῸὺ ἀθὺ πιοίβίθῃ ἰϑύ Ἡθβϑιοά. 5.16 βίπα ἅβδογζθυρί, δ΄ ὑυϑίββ 

8Π} Πηθἰβίβῃ, δ΄ ἀθν ἄοοῖι Τὰρ' ἀπά Ν ομὺ πολὺ Καηπίθ, 180 18. ἀ00} οἰμβὶ 

9 δὲ ἣ' 



88 

89 

60 
61 

Β, ΕῈ, 5ὅ1---θ4. {{: 

[57. 68] --- - χαὶ ἀγαϑὸν καὶ καχόν. οἱ γοῦν ἑατροὶ 

τέμνοντες, χαίοντες πάντη, βασανίζοντες χαχῶς τοὺς 

ἀρρωστοῦντας, ἐπαιτέονται μηδὲν ἀξιοιμισϑὸν λαμβά- 
νεῖν παρὰ τῶν ἀρρωστούντων, ταὐτὰ ἐργαζόμενοι, τὰ 

ἀγαϑὰ καὶ τὰς νόσους. 

[50] --- -- γναφεέωι ὅδὸς εὐθεῖα καὶ σχολιεὴ (ἡ τοῦ 
ὀργάνου τοῦ χαλουμένου χοχλίου ἐν τῶι γναφείωι περιστροφὴ 
εὐθεῖα καὶ σχολιή᾽ ἄνω γὰρ ὁμοῦ καὶ χύχλωι περιέρχεται) 
μέα ἐστὶ καὶ ἡ αὐτή. 
[69] ------ ὁδὸς ἄνω χάτω μία καὶ ὡυτή. 
[52] -- - ϑάλασσα ὕδωρ χαϑαρώτατον χαὶ μιαρώ- 
τατον, ἐχϑύσι μὲν πότιμον καὶ σωτήριον, ἀνϑρώ- 
ποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέϑριον. 

62 [67] --- --- ἀϑάνατοι ϑνητοί, ϑνητοὶ ἀϑάνατοι, ζῶντες 
τὸν ἐχείνων ϑάνατον, τὸν δὲ ἐχείνων βίον τεϑνεῶτες. 
[128] Ηΐρροὶ. ΓΧ 10 λέγει δὲ χαὶ σαρχὸς ἀνάστασιν ταύτης (τῆς) 
φανερᾶς, ἐν ἧι γεγενήμεϑα, χαὶ τὸν ϑεὸν οἷδε ταύτης τῆς ἀνα- 
στάσεως αἴτιον οὕτως λέγων" ἔνϑα δ᾽ ἐόντι ἐπεανέστασθϑαι 

χαὶ φύλαχας γένεσϑαι ἐγερτὶ ζώντων χαὶ νεχρῶν. 
λέγει δὲ χαὶ τοῦ κόσμου χρίσιν χαὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῶι διὰ 

61 πυρὸς γίνεσϑαι λέγων οὕτως" τὰ δὲ πάντα οἰαχίζει 

ΞΞξ 

3. β 

θ4. 

, Ὅπαά αυὲ πὰ ΒΟΔΙΘοΒὲ ἐδί οἷπο. Ἐοτγάθσῃ ἀοοῖι ἀϊθ ἀσγξίθ, σθῆπ βἰθ 

ας Κγαπίοεπ ἂὰ 8116 ϑ'ίϑ θη βομποίάθη, Ὀσθῆπμθη πα δο ηιηι 

φιᾶϊοη, ποῦ Τδπ ἄαζα, τ ᾶβτθηα 516 ἀοοῦ ἡ β σὰ Θυ μδ] θη νοῖ- 

αἰοπίθη, ἀ8 βὶ9 [ἴα πῸΣ ἀδββ6] 09 Ὀονίγκοη, α. ἢ. ἀμγοῖ ἰἤγα σι δαίοη 

αἷς Κραπκἠεοίίοπ πιῦ αἰ μοῦοη. 

. 68. Κσοπιρθὶβ ὕορ, στδᾶὰ ἀπὰ Κυαπιηι, ἰδέ οἷπ ἀπὰ ἀθυβθ]θ6. 

. Ποῦ Ὑος; δὰξ ἀπὰ 40 ἰβύ οἷθ πὰ ἀθγβ6 06, 

. ΜϑογνΆΒΒῸΥ ἰδέ ἀδ8 γοϊπϑίθ απ βομθαββὶ οηβίο: ἔν ἘΊΒΟμΘ {τη θα 

ππα ἸΘὈΘΠου μα] πα, ἔδυ Μθηβομθη πηέτί Κθαῦ πὰ {δι}! |6ἢ.. 

Τὐπβίογ! θη βίθυ οι, Θ θυ] ομθ πηβίθυ Ὁ] Ομ: δἷθ Ἰθῦθη ρορθηβοί ἐἐρ, 
ἴῆγθη Τοὰ ἀπὰ βίογθθα ἴἢγ 16 Όθη, 

Εν Ἔργίοδέ αἰοὶ υοη οἰπον Αὐογείοδιμις (65 ΕἸοίδοῆθ5, 465 ἱγα ἰδο θη, 

δἰολίϑαγόη, πὶ ἀδηι τοῦ" σεϑογοπ οἰπαᾶ, πὰ γυδ85, ἀα56 Οοίί αἶθδδ 
Αιψεγείοηεσ ϑουϊγ κί, ϑδεὶπ Αὐνδεργιοῖ, ἰαϊίοί: ον ἴμπὶ ἀΌθυ, ἀθὺ 

ἀοτὶ ἰϑὲ, οσμβιόθθῃ 8ἰθ βίος ἀπὰ σοὶ πὔγάθη Ὗ ἀοδτοῦ ἀοὺ Τωϑθοπάϊρθῃ 
πη ἀογ Τοίθῃη. Εν δασέ αὖὸν αμοἶ, 65 ἥπᾶδ οἷ σογὶοπὲ ον Ἡ εἰ 

μπα αἰϊθ5 ἄδδδοπ, γυαδ αν ἴπηθη ἰδί, ἀμ οἶ ΓδΙΘΥ οίαΐί, ἐπ Γ[οἱσοπάθρι: 

Τκ5 ὙΘΙ[411 ἀθρὸῦ βίουοτε ἄἀογ Β}Ϊϊ2ώ ὦ, ἢ. δ᾽ ἰοηκί 65... ὕπίορ ΒΒ 1 π 
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χεραυνός [28], τουτέστι κατευϑύνει, κεραυνὸν τὸ πῦρ λέγων 
τὸ αἰώνιον. λέγει δὲ καὶ φρόνιμον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ καὶ 

65 τῆς διοικήσεως τῶν ὅλων αἴτεον" καλεῖ δὲ αὐτὸ χρησμοσύνην 
χαὶ κόρον [24] χρησμοσύνη δέ ἐστιν ἡ διαχόσμησις κατ᾽ 

606 αὐτόν, ἡ δὲ ἐχπύρωσις κόρος. πάντα γάρ, φησί, τὸ πῦρ 
ἐπελϑὸν κρινεῖ καὶ καταλήψεται [26]. 

67 [86] -- --- ὁ ϑεὸς ἡμέρη εὐφρόνη, χειμὼν ϑέρος, πόλε- 
μος εἰρήνη, κόρος λιμός (τἀναντία ἅπαντα᾽ οὗτος ὅ νοῦς), 

ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ {πῦρ), ὅπόταν συμμιγῆι 
ϑυώμασιν, ὀνομάζεται καϑ᾽ ἡδονὴν ἑχάστου. 

68 [129] ΙΔ.}}]. ἀθ τηγϑί. 1 11 χαὲ διὰ τοῦτο εἰχότως αὐτὰ ἄχεα Ἡ. 

69 

προσεῖπεν ὡς ἐξαχεσόμενα τὰ δεινὰ χαὶ τὰς ψυχὰς ἐξάντεις 

ἀπεργαζόμενα τῶν ἐν τῆι γενέσει συμφορῶν. 
[128] ΤΑΠ10]. 46 πιγβί. 16 ϑυσιῶν τοίνυν τίϑημι διττὰ εἴδη" 
τὰ μὲν τῶν ἀποχεχαϑαρμένων παντάπασιν ἀνϑρώττων, οἷα 

ἐφ᾽ ἑνὸς ἄν ποτε γένοιτο σπανίως, ὥς φησιν Ἡ., ἤ τινων ὀλί- 
γων εὐαριϑμήτων ἀνδρῶν τὰ δ᾽ ἔνυλα χτλ. [Ξ-τ 49}. 

τὸ [79 Αππι.} ---- 46 δηΐπια [βίο 60], ΠῚ 1, 16] πόσωε δὴ οὖν βέλτιον Ἡ. 

Ἵ 

παίδων ἀϑύρματα νενόμιχεν εἶναι τὰ ἀνϑρώπινα δοξάσματα. 
[18 Απη}.} Ματο. Απίοῃ. 1 46 (μδοὰ 70) μεμνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ 
ἐπιλανθϑανομένου ἧι ἡ ὁδὸς ἄγει. 

ϑογοίοδέ ον πάρηΠπσῖ ἀα8 ον ἔδμογ, ΕἾ βαρσέ ατιοἢ, αἰθδ65 ἘΡΆΘΡ 

. δϑὶ υογηιριϑεσαῦέ πὰ ὕγδασλο ἀδ' σαπζεη Ἀ οἰγεσίογμπς. ΕΓ 
ποηπί 65 αϑο" Μϑηρθὶ απὰ ὕθετῆυεθ. Μαηροὶ ἰδέ πασὴ ἐδπι ἰδ 

600. Ἡ εἰ δέϊάμπφ, ἀασεσοι ον Ῥ ο ὀγαπα ὕὔδονπιθς. Τλθηπ 81168, βασί 

67. 

08. 

. Βοὶ ἀθη ΟΡΓογη οἰπὰ χυεὶ Αγίοπ ζῖς τι ογδολμειθη. Θὲὶ6 εδἰποπ 

10. 

11. 

67, αἰγὰ ἀὰ8 Εϑαθυ, ἀδθ Βουδηγάοκθη πῖγά, στἱομέθη πα υὙϑυἀπληθη. 

Θοίε ἰδὲ Τὰς Νδοδε, Ὑ μου ϑούηπιοσ, Κιίος Ἐτίθάθη, Τὐογῆυββ απᾶ 
Ησυηροῦ, Ἐπ παμθὶξ βίο ΑΘΓ τἷῖθ ἀδθ Εθθσ, ἀ88, ΌΠΠ 68. πιϊ 

ΒΑΘ ον θυ ῖς γουηθησὺ πὶγᾶ, ἤδῸ ἢ οἴμθθ Ἰθ ποι ΟΜ] ρ ἔβ] 16 80 
οὗου βὸ θϑμδηηὺ γα, 
ἩΙ]πλἰ61] παμπηΐθ ΟΡ αἷθ αἰ αἰ ϑ'ϑοῖο τοὶγκοπάθη δ ηη οὶ. 

τυογάθη ἀαγσεῦγαοσλί υοπ ἱππογ οὶ υοἱδίὰπαϊα σφογοὶπ σίοεπ δηδοθθη, 

γθ ἀδ8 Ποὺ πᾶ ἀα Ὀοὶ θἰηθη ΕἸπΖθ θη ψΟΥΚΟΠΊΠΘη τηᾶρ, 7916 
ἩδνακΙϊ βασί, οὗδνρ δοὶ δἰπέίσοπ τυοπίσοι, ἰοοδέ χε χἀλιοπαθη 

Μάπηοση. μὶ απάφγπ αδὸῦ δἰπα ηιαίθγ οὶ! ἃ. 8, τ. 

Κιπάθγβριθὶ παηπίε 6 αἷθ τιοηβοίοθθη Οεοααπκοη. 
Ἤκπη βοὶ! δἰοθ αμοῖ απ ἀθπ απη ΟΥΠΉΘΥ, ἀοὺ ψογρίββῦ, σ δία 

(ον ες ἐάν, 
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12 [98] -- -- ὧεμάλεστα διηνεχῶς ὁμιλοῦσι λόγωι τῶι τά 
ὅλα διοιχοῦντι τούτωι διαφέρονται, καὶ οἷς καϑ᾽ ἡμέ- 
ραν ἐγχυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ξένα φαίνεται. 

18 [94] --- --- οὐ δεῖ ὥσπερ καϑεύδοντας ποιεῖν χαὶ λέγειν" 
χαὶ γὰρ καὶ τότε δοχοῦμεν πτοιεῖν χαὶ λέγειν. 

14 [97 Αππι,} --- --- οὐ δεῖ (ὡς) παῖδας τοχέων, ὧν τοῦτ᾽ ἔστι χατὰ 
ψιλόν χαϑότι παρειλήφαμεν. 

1 [90] --- ΥἹ 42 τοὺς χαϑεύδοντας οἶμαι ὅ Ἡ. ἐργάτας εἶναι 

λέγει χαὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῶι χόσμω:ε γινομένων. 

τὸ [26] Μαχ. Τγν. ΧῚ 4 ρ. 489 [πϑοὶ ἔγ. 60. 62] ζῆ πῦρ τὸν ἀέρος 
ϑάνατον χαὶ ἀὴρ ζῆι τὸν πυρὸς ϑάνατον, ὕδωρ ζῆι 
τὸν γῆς ϑάνατον, γῆ τὸν ὕδατος. 

πἴ [12] Νυπιθη. ἔγ. 856 Τηράΐϊηρα θοὶ Ῥογρῆγυ. δηΐγ. ἀγρα. 10 ὅϑεν 
χαὶ Ἡράχλειτον ψυχῆεσι φάναι τέρψιν ἢ ϑάνατον ὑγρῆισι 
γενέσθαι, τέρψιν δὲ εἶναι αὐταῖς τὴν εἰς γένεσιν πτῶσιν, 

ἀλλαχοῦ δὲ φάναι ζῆν ἡμᾶς τὸν ἐκείνων ϑάνατον χαὶ ζῆν 
ἐχείνας τὸν ἡμέτερον ϑάνατον [ἴτ. 62]. 

8 [96] Οτῖρ. ο. (618. ΥΙἍ 12. ρ. 82, 28 [νπ΄ῖθ 79. 80 δὰ8 (β]βι.5)] ἦ᾿ϑος 
γὰρ ἀνϑρώπειον μὲν οὐχ ἔχει γνώμας, ϑεῖον δὲ ἔχει. 

19 [97] --- --- [πδοὲ 78] ἀνὴρ νήπιος ἤχουσε πρὸς δαίμονος 
ὅχωσπερ παῖς πρὸς ἀνδρός. 

72. Μρ|ΞΡὲ ἄθπι Ὑοτγίθ, τηἱῦ ἄθηι βἰθΘ ἀοοῦ δπὶ πιοίϑίθῃ Ὀοβίδηαϊρ Ζὰ υϑῖ- 
Κοῆγοη Βαῦθη, ἀδηι ΓΟΉΚΟΥ 665 Αἰ, Θιϊυγθίθη δἰ βίο, ἀπ ἀΐθ 

Πίπρθ δυΐ ἀΐθ 89 ἰᾶρ! οι βίοββθη, βοβθίπθη ἵμπθῃ ἔγθαα, 

73. δῃι 5011 πίομε βδῃᾶθὶη πᾶ τϑάθῃ τὰῖθ βοι]αΐθηθ. πη αμοΐ ἥα 

ΘΌΜΙΑΓ σίαμϑϑη τοῦ σὰ μαπαοῖὶπ ἀπὰ χὰ γοάθη. 
“4. απ 5011} ὃς ζογη πολέ ἐδμπ αἷς Κιπᾶορ αοΡ ΕἸίογη, αογοπ «γί 

65 οἰ ζασῖ ἰδί “υΐε τοῦ 68 σεϊογπί δαϑεη᾽, 

τὸ. δὲς ϑοϊιαζεπάθη ποππί, σαι ἰοῖ, Ηδγακὶ Αὐθοίίου ἀπὰ ΜΈΝ ΓΚον 

8 ἄθῃ ὙΥ οἰἰοτοϊρπίββθῃ. 
πὸ. δυο Ἰἰοδὲ ἄον [κι Τοὰ ἀπά Τΐδ ἀθ8 Εδιοβ Τοὰ; Ὑήδββοσ θὲ 

ἄκεγ Ετὰθ Τοὰ υπὰ Εχάθ ἄθῃ (68 Ὑ βββϑιβ. 
“. ἘῸῚ ἀἷθ βίθοίθῃ ἰβὺ 65 Γλιϑὲ οὐϑυ Τοὰ παβ8 ζὰ νογάθῃ, δὲ6 71κιΐ ὃ6- 

δίολα αὖον ἐπ ἴἤγορι Εἰπίγι! ἐπ. ας οῦοπ, Αὐάθγβνο θοῦ βαρὺ 
οὐ: Ὑγ Ἰϑθθπ ᾿θηθσ, (6. ϑ'ϑοῖθη, Τοὰ ἀπά θη ἰθῦθα ἀμβογῃ Τοά. 

18. πη ἀθθ Μϑηβομθη βίη Κοπηΐ Κοίηθ Ζυθοῖκθ, ΤΟΔΪ ἀθοΣ ἀθν σοί- 
Ἰ ἢ. 

9, Κιπᾶ μοίβδι ἀθν Μαπη ἀθγ Οοἰμμοῖς ττῖθ ἀθς Κπαθθ ἀθπὶ Μάᾶπηθ. 
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[62] Οτίρ. ο. (615. ΨῚ 42 Ὁ. 111,11 εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλε- 
μον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίχην ἔριν, καὶ γινόμενα πάντα 

χατ᾽ ἔριν χαὶ χρεώμενα [χρεών]. 
[γε]. 188] Ῥμη]οάθπ. Βμθί. 1 ο, 67. 62 5, 861. 864 β'ᾳἢ. [ἀὰ8 ἃ, Βιοῖκον 
Τορθη68) ἡ δὲ τῶν ῥητόρων εἰσαγωγὴ πάντα τὰ ϑεωρήματα πρὸς 
τοῦτ᾽ ἔχει τείνοντα χαὶ κατὰ τὸν Ἡράχλειτον χοπίδων ἐστὶν 
ἀρχηχός. 

[99] ῬΙαῦο ΗΙρΡρ. τη. 289.Α πεϑήχων ὃ κάλλιστος αἰσχρὸς ἀνϑρώ- 
σίων γένει συμβάλλειν. 
[98] --- --Β ἀνϑρώπων ὅ σοφώτατος πρὸς ϑεὸν τεέϑηχος φανεῖ- 

ται καὶ σοφίαι καὶ χάλλει χαὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν. 
84. [88. 82] ΡΙοίη. πη. ΕΥ̓ 8,1 μεταβάλλον ἀνατεαύεται καὶ 

χάματός ἐστι τοῖς αὐτοῖς μοχϑεῖν καὶ ἄρχεσϑαι. 

[106] ΡΙαῦ, Οὐοτο!. 22 ϑυμῶι μάχεσϑαι χαλεπόν" ὅ τι γὰρ 
ἂν ϑέληι, ψυχῆς ὠνεῖται. 

86 [116] --- --- 88 ἀλλὰ τῶν μὲν ϑείων τὰ πολλά, χαϑ᾽ Ἡράκλει- 

δ 

τον, ἀπιστίηι διαφυγγάνει μὴ γιγνώσκεσθαι. 
[117] --- ἀθ δυά, 7 Ρ. 414 βλὰξ ἄνϑρωπος ἐπὶ παντὶ λόγωι 
ἐπτοῆσθϑαι φιλεῖ. 
[78] --- οοηβ, δὰ ΑΡ0]]. 10 ρ. 1006Ε ταὐτό τ᾿ ἔνε ζῶν καὶ 
τεϑνηχὸς καὶ τὸ ἐγρηγορὸς καὶ τὸ καϑεῦδον καὶ νέον 

81. 

, Μδὴ 5011 806. υίββθῃ, ἀδ88 ἀ6Γ Κυίθρ ἀαβ ρϑιποίηβαῃθ ἰδ πὰ 88 

Προδὺ ἄογ ϑίσεῖς, ἀπὰ 888 411608. ἀυτοι Βίχοῖῦ ἀπ Νούπθπαϊ κοῖς 
ζὰη ΓΘ ΌΘ Κοιμῃηγί, 

Ρὶο γοαπογίδοδα ὕμιίογιυσίδιπ χίρὶἑ πῆ αἱ ἱλγοη Τοἠγεαίζεπ αἰ 

ἀϊόδοη Ῥμηκί τᾶ παοὴ ΗδγακΙ ἰδέ ο16 ἘΒΥΘΥ ΖΓ ΑἸΒΟΒΙδοβύαηρ, 
Ῥὸγ ϑδοϊδηδίε Α77ὲ ἰδέ μιάϑοϊ ον νὴ ἄθηι Μδηδο θη σοϑο θο ἢ 6 νεγ- 

σίϊσδοη. 

ον τυδιδοοίε Ἡδσφηδοδ τυῖγὰ σοσόπ Οοίέ σοπαϊοη τυἱ6 οἷα Α776 67- 

δοπείποη ἴῃ Ἡ οίε μοί, δομδηλμοῖί μπᾶ αἰϊοηι ἀπαογΉ. 

. ΒΟ. ναπαρὶ πα στὰδὺ Γ᾽ δὺ5 μπᾶ ἘΠῚ ἰδὲ ϑυιπδίϊθη, ἀθηβθὶθθη ἤΥΥ ΘΗ 

ὰ το Βθη πᾶ ἀϊθηθη. 

. Μὶε ἄθῃ) Ἡθγζθη σὰ Καἄμπιρέθη ἰβῦ ἢδυῦ, Τϑπη ᾿θάθῃ βοίπον ΥὟ ἄμβομθ 
οὐ καιῖν ἤδη ὑτὴ βοῖμθ 6616. 

Ρρίο Κοηῃπίπὶς θ5 σοί πο ἤθη θυυιθ μῦν βίοι σε δοδίθη οἰϊς ἀθπχ Μογθιβηά- 

πἶβ, Μ611 τηδὴ αἰσμῦ ἀγα οἸδαθί, 
. Ἐϊη ΒοΒΙον Μϑηβοι ρῥῆορι Ὀοὶ Ἰοάθπι Ὑ οὐδ βίαι ἀδζαβίθῃῃ. 
, ἘΠ ἰδὲ ἱπηπθ ̓  οἷ ὑπᾷ ἀδθβοὶῦθ ψὰθ ἴῃ ὯΠ8Ὸ ποδηῦ; Πϑρϑηᾶἄθβ ἀπὰ 

Τοίθβ απὰ ἀκ5 Ὑὕδομθ ἀπὰ ἀὰ5 βομιαΐθπἀθ πὰ Φαηρ ἀπὰ ΑἸΉ, ἥθπη 
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καὶ γηραιόν᾽ τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐχεῖνά ἐστι 
κἀκεῖνα πάλιν μετα πεσόντα ταῦτα. 

89 [96] --- ἀθ βυρετβί. 8 ρ. 1606 ὁ Ἡ. φησί τοῖς ἐγρηγορόσιν 
ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι, τῶν δὲ κοιμωμένων ἕχαστον 
εἰς ἔδιον ἀποστρέφεσϑαι. 

90 [22] ΡῬΙαΐ, ἀθ ἘΠῚ 8 Ρ. 3888) πυρός τε ἀνταμοιβὴ τὰ πάντα 

91 

91. 

καὶ πῦρ ἁπάντων ὅχωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρη- 
μάτων χρυσός. 
[41 ΑἸμι.] --- --- 18 Ρ. 3928 ποταμῶι γὰρ οὐχ ἔστεν ἐμβῆ- 
ναι δὶς τῶι αὐτῶι χαϑ᾽ Ἡράχλειτον οὐδὲ ϑνητῆς οὐσίας 
δὶς ἅψασθαι χατὰ ἕξιν" ἀλλ᾽ ὀξύτητι καὶ τάχει μεταβολῆς 
σχέίδνησι καὶ πάλιν συνάγει καὶ πρόσεισι καὶ 
ἄπεισι [40]. 

[12] --- ἀθΘ Ῥγίῃ. οΥ. 6 Ρ. 3974 Σίβυλλα δὲ μαινομένωι 
στόματι χαϑ'᾽ Ἡράχλειτον ἀγέλαστα καὶ ἀχαλλώπιστα 
καὶ ἀμύριστα φϑεγγομένη χιλίων ἐτῶν ἐξιχνεῖται τῆι 
φωνῆι διὰ τὸν ϑεόν. 

[11] --- --- 18 Ρ. 404 Ὁ ὁ ἄναξ οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν 
Δελφοῖς οὔτε λέγει οὔτε χρύπτει ἀλλὰ σημαένει. 

[29] --- ἀ6 6χ]]. 11 ρ. 604 Α ἥλεος γὰρ οὐχ ὑπερβήσεται 

68 πιο] ρτ, ἰβὺ ἀἴθβ68 16 π65 ἀπ θη 65 ἩΪΘαΘγαμη, ΘΏῺ 68. Ὁπβο ]ᾶρί, 
αἴο568. 

, ΒΘ Ὑδοβοηάθῃ Βαῦθὰ οἴμθ σϑηγθίηϑδηιθ ὟΥοἰύ, ἀοοῖ 7666 ϑολίιη- 

γογπᾶς τνοπαεί δσἱοἢ πῦ απ δεῖπθ δίσοηθ. 

. Ὁπιβαῖς βπάθῦ ἸγΘ 56] γθῖβθ βίαὺυ ἀθ8 4118 σαρθὴ ἀδβ Εϑιθυ ἀπᾶὰ ἀθ8 
Ἐθιιθῖβ ρορθη ἀ48 Α1]}, νῖθ ἀθ8 ἀο]ἀθ5 ρϑρϑὴ ὕασθὰ πὰ ἀθν  γθη 
δοσθῃ Οο]ὰ. 
Μϑὴ Καπη πἰομὺ χυγθῖπια] ἴῃ ἀθηβθίθθη ἘἾτ88 βιοίρθη παοὴ Πογακ 
μπαᾶ πίοδί χινείιαὶ οἶπο υϑγσάπροιοδο διιϑδίαπς ἐπ ἐγον Ἱπαϊυϊάμα- 

ἐμὰ ϑογῶμγοη, δοπᾶσγπ ἀμγοῖ ἀας σησοείῶηι ὑπαὶ αἰς δοπποισκοὶΐ 
ἐῆγοῦ ὕηυνσαπαϊμησ ποιβίσθαῦ ἀηα βαιημηθ]ῦ βἷθΘ τὐϊθάθγαπι, ἀπ πϑμὺ 

βἷ6. Βῖοιβ πᾶ θηὐογηΐ 5160}. 

᾿ς Θῖθ ΒΙθΥ116, ἀΐθ ταὶ ταβοπάθι Μυπάθ {Ππρθδομίθβ ἀπὰ ἴΠπρ8- 
Βοπηη Κίοβ απ ΤΠηροβαὶίθ τοάθῦ, σοίοδέ πε ἐῆγον δέίραπθ ἀμ γοἢ 
ἑαισοπα Ϊαθγο. Ὥθπμῃ ἀοῦ οί ἱγοϊδύ βίθ. 
ὸν Ηδθιν, ἀθὺ ἀδβ ΟΥΆ ΚΙ ἰῃ ΠΟΙΡμΪ Ὀοβίιζῦ, βαρὺ πἰομίβ ἀπά Ὀἰγρὶ 

πο 8, βοπάθσηῃ δὲ ἀθαΐοί 8, 

. Ῥροηη. ἀἷο βομθθ πὰ ἴἤτοὸ Μίδδβεθ πἰοθὺ ὈθΘυβοχοϊΐθη ; 8ῃ- 
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(τὰ) μέτρα᾽ εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μὲν Δίχης ἐπίκουροι 
ἐξευρήσουσιν. ᾿ 

90 [108] --- βγροβ. ΠῚ ργ. 1. Ρ. θ44 Ε' ἀμαϑίέην γὰρ ἄμεινον 
χρύπτειν, ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει χαὶ παρ᾽ οἶνον. 

96 [86] --- --- ἸΥ͂ 4, 8. ν. 6609ΑᾺ νέχυες γὰρ χοτιρίων ἐκβλητό- 
τεροι. 

91 [116] --- ὅπ βθῃηΐ σϑβρ. 7. Ρ. 8710 χύνες γὰρ χαὶ βαύζουσιν 
ὃν ἂν μὴ γινώσχωσι. 

98. [88] --- ἔπο. απ. 28 Ρ. 9488) αἱ ψυχαὶ ὀσμῶνται καϑ᾽ ἄιδην. 
99 [81] --- δαὰ. οὐ ἧψιι. οορ, 7 Ρ. 967 Α (ἀθ ἔοτί. 8, Ρ. 98 Ο) εἰ μὴ 

ἥλιος ἦν, ζἔένεχα τῶν ἄλλων ἄστρων) εὐφρόνη (ἂν) ἦν. 

100 [84] --- Θυ. Ρ]αῦ, 8, 4 Ρ. 1007 Ὁ... περιόδους" ὧν ὅ ἥλιος 
ἐπιστάτης ὧν χαὶ σχοπὸς ὁρίζειν χαὶ βραβεύειν χαὶ ἀναδει- 
χγύναι καὶ ἀναφαίνειν μεταβολὰς χαὶ ὥρας αἱ πάντα φέ- 

ρουσι χαϑ᾽ Ἡράχλειτον χτλ. 
101 [80] ῬΙαῦ, δἄν. Οὐοἱοί. 20. 1118 Ο ἐδεζησάμην ἐμεωυτόν. 

102 [61] Ῥοτρβγτ. ζιι Δ 4 [1 69, 6 βομγ) εῶςε μὲν ϑεῶιχαλὰ πάντα 

καὶ ἀγαϑὰ χαὶ δίκαια, ἄνϑρωποι δὲ ἃ μὲν ἄδικα 
ὑπειλήφασιν ἃ δὲ δίκαεα. 

108 [70] -- σὰ ΚΞ 200 [1190 0. ν} ξυνὸν γὰρ ἀρχὴ καὶ πέρας 
ἐπεὶ χύχλου περιφερείας. 

104 [1115] Ῥτοοὶ. ἱπ Α]ο. Ρ. ὅ25, 21 (1804) τές γὰρ αὐτῶν νόος ἢ 
φρήν; δήμων ἀοιδοῖσι πείϑονται χαὶ διδασχάλωι 

βοηβύ ψϑγάθῃ 80 αἷθ Εχτίηγθη, ἀθὺ Ὥϊκθο βοβθσρθῃ, δυβῆπαϊρ 
ἸΏΒΟΉΘΗ. ' 

9ό. Πθϑμῃ βοίμθη {Πηνογβίδπα Ὀθγρθη ἰδὺ ὈΘβΒΟῦ: "27 ἐδύ 5 δ 67 ἐπ ΟΘΡ 
Αιωρσοϊαδεοη οί πὰ ϑοῖηι Ἐξ οίη. 

96. Τοπῃ 1 μδηθ 80}}6 τῆϑῃ θοῦ θργογΐθῃ 418 Μ|βί, 
91. Τθϑὴη Ἠμυηᾶο Ὀ6]]0ὴ ΒΟρᾺΣ Ἰθάθῃ 8, ἄθῃ βἷθ πίομί Κϑηηθῃ. 
98. Το βΐβθιϑῃ τίθομθῃ ἱπὶ Ηδάθ8, 

99. δ᾽ 68 Κοίηθ βόοπηθ, ὑχτοίζ ἀθὺ ἄρτίρθηῃ Οθϑγμθ ψᾶτθ 68. Νδοιί, 

100. δὲ6 δοῆηῆδ αἷς Ἡἀοδίογιπ ἀ65 Ψαπγοδίαι 5 ὑγίποί αἱ Ῥορἀπαογμσοη 

χιὶ Ῥογδοδιοὶπ πα αἰο Ἡογθη, αἷθ 4168 Ὀγϊηρθῃ, 
101. 0} Βαῦθ τηϊομ 89] δύ θυξουβοδί, 
102. Βοὶ οὐδ ἰϑὲ 41108 βοβόῃ ὑπᾶ σὺ ἀηα ρογθομῦ; ἀἷθ ΜΘ Βοθα ΔΌ6Γ 

ἈΑ]ύθη οἰ προ ἐὰ ρογθοιΐ, δπμᾶθτθθ ἔν ἀηρθγθοιῦ, 

108. Τόόπη Ὀοΐπλ Κι το βιιπιΐδηρ ἰδ Απέδηρ απ Ἐπ βϑηηθ ΠΒΆΠῚ, 
104. Ποπὴ Μὰ8 ἰβύ ἴῃν βίπη οὖθν ογβίδθα ἢ βέγαββθηβᾶηροση Δα θα 
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χρείωνται ὅμίλωι οὐχ εἰδότες ὅτι οἱ πολλοὶ χακοί, 

ὀλίγοι δὲ ἀγαϑοί. 
105 [119 Απη|.] β0 80]. ΑὙἿΤ χὰ Σ 261 Ἡ. ἐντεῦϑεν ἀστρολόγον φησὶ 

τὸν Ὅμηρον καὶ ἐν οἷς φησι μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πε- 
φυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν᾽ κτλ. 

106 [120] ὥΐϑηθοβ ορ. 12, 7 πῶς αἀἰθε ραν οπιπὶ 651. 

101 [4] ϑοχί. ΨἼΙ 126 [8. ΑπΒ. Β 16] χαχοὶ μάρτυρες ἀνϑθρώποι- 
σιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρβάρους ψυχὰς ἐχόντων. 

108. [18] Θίον. ον. 1 174 Ηθηβο, Ἡραχλείτου.ι ὁχόσων λόγους 
ἤχουσα, οὐδεὶς ἀφιχνεῖται ἐς τοῦτο, ὥστε γινώσκεεν 
ὅτι σοφόν ἐστι πάντων χεχωριεσμένον. 

109 [108] --- --- 176 χρύπτειν ἀμαϑίην κρέσσον ἢ ἐς τὸ μέ- 
σον φέρειν {τὶ 957] 

110 [104}} --- --- 170 ἀνθρώποις γίνεσθαι ὅκόσα ϑέλουσιν 
οὐχ ἄμεινον. 

111 [104}] δέον. ἔου. 1 177 Η, νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδύ, 
χαχὸν ἀγαϑόν, λιμὸς κόρον, κάματος ἀνάπαυσιν. 

112 [107] --- -- 178 τὸ φρονεῖν ἀρετὴ μεγίστη, καὶ σοφίη 
ἀληϑέα λέγειν καὶ ποιεῖν χατὰ φύσιν ἐπαΐοντας. 

βἷΘ πὰ ζὰπι ΤΘΉΓΟΓ ΠαΌΘθη 58ἰ90 ἄθῃ Ῥῦθθὶ. Τϑπῃ δἰθ τῖββθῃ πἰοδί, 
ἄΔ88 ἀΐθ πιοίβέθῃ βοβ θοῦ πὰ μὰν πϑηΐσο συλ βἰηά. 

1056. ΗΡΙΘΡ δεὶ οἷα Αβίτο!ορθ σορϑβθη, 80 ἢ 655 γα ΚΙ αὐ αἰδ5.ν δι6116 
(Πας 18, 261 “αμοὶ τοῦ θη ἴπ οἴπον Νασδέ 86 σοδογοπ᾽) μπᾶ αἷς 

(6, 478) “Νίδ, 80 πιοὶπ ἰοδ, οηίγαππ υοη ἀοη δέογδισμθη οἰπεν 

ἄφθηι δοδίσοκεα!ϊ". 
106. ἘΠὴ Τὰρ ἰθὺ πῖθ ἄθυ δηᾶθγθ, 
107. ΒΟΒ] πηπιθ Ζθαρθη βἰπὰ Αὐὑρθὴ πὰ ΟἾγθα ἄθη Μϑηβομθη, θη 810 

ΒΑΥΑγθηβθ θὰ ΒΔΌΘη. 
108. Κοῖποῦ σοὰ 8116, ἄθσθῃ ουίθ ἰοΐ νϑγηοιησιθη, σϑίδηρὺ ἄδζα Ζὰ 

ΘΥΚΘΠΠΘη, 885 αἷθ ὙΥ οἰβιοὶν ϑένγαθ σοὰ ]]θὰ ΔΟρθβθοπάἀθγίθβ ἰβύ, 

109. βοίποπ Τὐπνογβίαπα σὰ Ὀθυρθπ ἰδ Ῥδββοῦ αἷς ἑΐδπ σι ϑοῆαι Ζὶ 

5(6116π. 

Ω Ἐπ ἰδὲ πἰομῦ σαΐ, πϑὴπ ἄθη Μθηβοθθη 8110 ἴῃτο Ἦ ἄμβοιθ ογξα!!ς 
ψΘΓάΘη, 

111. Καδηκηϑίν ταβοῖὶ ἀἰθ Θοϑαπάμοις ἀπροπθθμι, [06] 468 Οαίοθ, Ἠππρος 
ἄθῃ ὕὕθογβιββ, Μᾶμο ἀΐϊθ Βὰδο. 

112. Τ).8 θη κοη ἰϑὲ ἀθὺ στγῦβϑίθ ογζαρ, απὰ ἀϊο ΥΥ οἰβμοὶς Ὀθαιθιύ ἀδτὶπ 
ἀϊο ὙΔὨγδθῖς σὰ βαρθπ ἀπὰ ποῖ ἀθὺ Ναί χὰ Βαπάθὶη, δαΐ βἰθ 

Βἰπμδτγϑηά. 
1915. Ετακζη;, ἃ, Ὑοσβοκτ. θ 
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[91] --- -- 1719 ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν. 
[91}} - --- 179 ξὺν νόωι λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῶι 
ξυνῶιε πάντων, ὅκωσπερ νόμων πόλις, καὶ πολὺ 
ἐσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνϑρώπειοι 
νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ ϑείου" χρατεῖ γὰρ τοσοῦτον 
ὁχόσον ἐθέλει καὶ ἐξαρκεῖ πᾶσι καὶ τπεριγένεται. 

[0] --- -- 1804 ψυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὸν αὔξων. 
[1060] -΄ -αἶπϑῦ] ἀνϑρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν 
ἑωυτοὺς καὶ φρονεῖν. 

[78] -- --ἴ ἀνὴρ ὁκόταν μεϑυσϑῆι, ἄγεται ὑπὸ παιδὸς 
ἀνήβου σφαλλόμενος, οὐχ ἐπαΐων ὅκη βαίνει, ὑγρὴν 
τὴν ψυχὴν ἔχων. 

[14---0} --- -- 8 αὔη ψυχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη. 
[121] --- -- 104,28 Μείη. ἦϑος ἀνθρώπωι δαίμων. 
[380] Βίχαθο Ι 6 Ρ. 8 ἠοῦς καὶ ἑσπέρας τέρματα ἡ ἄρχτος 
καὶ ἀντίον τῆς ἄρχτου οὖρος αἰϑρίου “:εηός. 

[114]Βτῦο ΧΤΥ͂ 26 Ρρ.642 ἄξιον Ἐφεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξα- 
σϑαι {πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν πόλιν χαταλιπεῖν) 
οἵτινες Ἑρμόδωρον ἄνδρα ἑωυτῶν ὀνήιστον ἐξέβαλον 

Οὐδπιθίπβϑμι ἰδὲ 4116 Ὧἀ85 ΠΘΏΚΘΗη, 

. Ὕδὴπ τῆδὴ τ Ὑογβίαπα τϑάθῃ Μ1}1, πλὰβ8 πιϑῃ βίο ΆΡΡΠ θα τηϊ; 
ἀϊθβθηλ 4116 Οὐϑηηθἰ βαιηθη 16 δἷηθ βίδας υἱῦ ἀθπὶ (ἀθϑοί πὰ πο 

βίᾶσκοι, ΝΒτθη βοὴ ἀοοῖῦ 4116 τῃθηβο θη (ἀθβοίζθ δι8 ἀ6η) 

οἴπθῃ ρδι! θη, θη 68 σϑυϊθιθὺ βουνοῖς 68 ππῚ Μ1]1 ἀηὰ ρσοπῦρι 
Δ]16 πὶ ἀπα βἰορέ Ὁ 8]]Θμ). 

. ΤῸ βίθϑὶθ ἰδ ἀδ8 οσῦ οἰβϑῃ, ἀδ8 βίο) βϑὶ δβὲ τῃθτί, 
ΑἸΙθα Μθηβοθθη ἰδὲ 68 βορθΌθῃ 510} βϑ] θβὺ ζὶὶ θσκϑῆηθη ὑπ ΚΕἰὰρ 
2ὰ 8βθίη, 

. Ηαῦ 516} οἷῃ Μίδμη Ὀθίγαη θη, τὶγὰ ΟΥ γΟὴ ΘΙ Π6Π) ὉΠΘΥΝΘΟΒΒΘΏΘΗ 

Κααθθη σοί τί, ἘΠ’ ἰϑη16]Ὁ ἀπὰ πηϑυκύ πίοι, ποθ ογ ρϑαύ; ἄθηπ 
βοίῃθ ὅ8ὅ6616. ἰδ ἔθι αν, 

. ΤΥΟΟΚΘπΘ βθοὶθ ἀἶθ νγοιβαδίθ ἀηᾶ βίο, 8 

. Ῥοὴ Μοπβοῆθη ἰβύ βοίη ϑ''ηη βοίη οί, 

. Βῖθ Οτθηζθη σὸρ Μούρθη πᾶ ΑὈομα βἰμα ἀθγ Βᾶγ πὰ ρορθη δου 
νοῦ Βἔτγθη ἄγ ατθηζβίοίη [7] ἀθ8 βιγα]θπάθη Ζθαβ, 

. Βροδῦ ἐμᾶϊθη ἀἷθ ἘΡΗ θβίθσ, θη η 5816 βίο 8110 Μδηῆὴη ἐῶν Μϑηη δυΐ- 
δβησίοη πᾶ ἄθη Τὐμιηϊπαϊσοη ἴῃγο δίδαϊ Εἰ η θυ] θαβθι, β'θ, αἷθ 
Ἡδγιηοάοτοβ, ἴσο τδοκογβίθη Μαπη, δὰβ ἄθυ βίας ροϊασὶ Βαῦθη 
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φάντες" ἡμέων μηδὲ εἷς ὀδνήεστος ἔστω, εἰ δὲ μή, 
ἄλλη τὲ καὶ μετ᾽ ἄλλων. 
[9] Βυϊά, 5, ἀμφεσβατεῖν α. ἀγχιβατεῖν: ἀγχιβασί ην Ἡράκλειτος. 

128 [10] ᾿Τμθπιΐδι, οσ, ὅ Ρ. 69 φύσες δὲ καϑ᾽ Ἡράχλειτον κρύπτε- 
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σθαι φιλεῖ. 
[46 Αππηι.} ΤΆΘΟρΙν. Μοίαρμγϑ. 16 Ρ. 7) 10 ὕβοη. ἄλογον δὲ χἀχεῖνο 
δόξειεν ἂν εἰ ὃ μὲν ὅλος οὐρανὸς χαὶ ἕχαστα τῶν μερῶν 
ἅπαντ᾽ ἐν τάξει καὶ λόγωι, χαὶ μορφαῖς καὶ δυνάμεσιν καὶ 
περιόδοις, ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς μηϑὲν τοιοῦτον, ἀλλ᾿ ὥσπερ 
σάρμα εἰκῆ κεχυμένον ὅ χάλλεστος, φησὶν Ἡράχλειτος, 
[6] κόσμος. 
[84] ---ἀθ νοτί.9 χαὶ ὅ χυχεὼν δείσταται(μὴγκινούμενος. 
[39] Ὑσοίζ. 8680], διὰ οχϑρ. 1 Ρ. 126 Ηδγῃ. τὰ ψυχρὰ ϑέρεται, 
ϑερμὸν ψύχεται, ὑγρὸν αὐαίνεται, χαρφαλέον νο- 
τίζεται. ᾿ 

ΒΑΙΒΟΗΕ ΝῺ ΘΕΕΑΙΒΟΗΤΕ ἘΒΑΘΜΈΝΤΕ. 

[0] Αὐ᾽βιοοσίθιιβ ΤΉθοβ. 69 [ποῦ δ] ὅ αὐτὸς πρὸς «Αἰγυπτίους 
ἔφη εἰ ϑεοί εἐσιν, ἵνα τί ϑρηνεῖτε αὐτούς; εἰ δὲ 
ϑρηνεῖτε αὐτούς, μηχέτι τούτους ἡγεῖσϑε ϑεούς. 
[0] -- Τά ὅτι ὁ Ἡράχλειτος ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας γέρα τοῖς 
δαίμοσιν ἀτιονέμοντας εἶπεν δαιμόνων ἀγάλμασιν εὔχον- 
ται οὐχ ἀχούουσιν, ὥστιερ ἀχούοιεν, οὐχ ἀποδιδοῦ- 
σιν, ὥσπερ [οὐχ] ἀτεα ιτοῖεν [γε]. Αοι. ΑΡΟ]]οπΐ Κ. 106 ΚΊΘείο 
ἴῃ (ἀΘΌ}.-Ηδγη. 7. μι. 7. "ΧΥ͂ 2]. 

μηδ ἄθη οχίθη:: ὅομ ἢ8 8011 Κοίποσ ἄθὺ ψϑοΚογβίθ βοὶπ οὐάθσ, 

ΘΠ ΒΟΒΟῚ, ἄδημπ δπάοσβτο ὑπᾶ δοὶ δηάργη. 

ΑΠμδΒθγιηρ, 

16 Ναίαν Ἰἰοθὲ 68. βοἢ ζὰ γϑυβίθοκθῃ. 

Ἀῖθ βομβδηβίθ ΥΥ δἰ ἰογάμιιηρ ἰδὺ υυῖθ δἷπ δαΐβ ρϑυβάθνο ἢ! Ὠϊηροβομαυ- 
τοῦθ ΘΕ ΠΟ δι θη. 

Αὐοὰ ἀθν Οθεβίθη δ κΚ Ζουβοίχζυ βίο, θᾶ πδὴ ἴῃ ποῦ αμυτ γί. 

Τὴ85 Καὶῖθ ἱρὰ χάση, ὙΥ̓ Δύμιθβ Καὶὲ, Ναϑϑϑθβ σοοκθη, ᾿ὔστθβ ἔθυο, 

ΕΒΑΙΒΟΗΒ ὕὑΝῸ ΘΕΕΑΙΒΟΗΤΕ ΕΒΛΔΟΜΕΝΤΕ,. 

. θηπ 68 αδείοσ αἰθδὺ, ψθϑῆα!] Ὁ Ὀθυοίμῦ [ἢν βἰο Ὑθηη ἴὮ 516 
Δθον Ὀοτοίηί, Βα] νοῦ 56 ἀοοὴ ἰοῦ Ὡθν ἐῶν Οδέίον! 

,, ΒΘ θοϑίθῃ σὰ ἄθηῃ Οδιιου ] ἄάθση, ἀϊθ πίοι μὄτγτθη Κὄμπθῃ, 8418 ΟὉ βἷθ 

Οδϑμδν μϑείθη, ἀΐθ πἰομέβ ἰοἰβέθη Κὔμπθῃ, 818 Οὐ βἰθ σι ἔοσάθσγῃ δ θη, 
6Ὲ 
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129 [17] Ῥίορ. ΊΠ6 Πυϑαγόρης ἥῆδδησάρχου ἱστορίην ἤσχη- 
σεν ἀνϑρώπων μάλιστα πάντων χαὶ ἐκλεξάμενος 

ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑωυτοῦ σοφέην, 
πολυμαϑείην, καχοτεχνίην. 

180 [0] αποπιοὶ. Μοπδο. ἰδ. 1 19 (Οκθοὶ!. Β6]0. ΥΥ ὁ Ηϊη ῥ. 18) ποπ σοη- 
υδηπὶΐ γἱαϊσμίιπι 6556 ἰΐα, μί νἱαϊομῖωδ ἱρδο υἱαδατγῖδ. 

Ηδεγαοϊδια αἰωὶέ. 

1381 [184] Οπομιοὶ. Ῥαγίβ. θὰ. βιθγμθθοι πα. 209 ὅ δέ γε ἯΙ. ἔλεγε τὴν 
οἴησιν προχοτῆς ἐγχοτεήν. 

132 [0] Οἴποπιοὶ. ψαίϊο. 748 π. 8312 βύοσηρ. τεμαὶ ϑεοὺς καὶ ἀν- 
ϑρώπους χαταδουλοῦνται. 

188 [0] --- 818 ἄνθρωποι καχοὶ ἀληϑινῶν ἀντίδιχοι. 

124 [186] --- 314 τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλεον εἶναι τοῖς 
πεπαιδευμένοις. 

185 [137] --- 3815 συντομωτάτην ὅὁδὸν ἔλεγεν εἰς εὐδοξίαν 
τὸ γενέσϑαι ἀγαϑόν. 

180 [136] Μαχίπι. βοστῃ. 8 ῥ. ὅδ 7 ἡ δὔχαιρος χάρες λιμῶι καϑ- 
περ τροφὴ ἁρμόττουσα τὴν τῆς ψυχῆς ἔνδειαν 
ἐἑᾶται. 

181 [86] βΒιοῦ. 601.1 δ. 78, 11 (μδοὸὰ Αδι,. 1 27, 1 5. Ἀπ. Β 8) γράφει 
γοῦν “ἔστι γὰρ εἱμαρμένα πάντως...» 

129. Ῥγιαρόταβ, ἀθ8 ΜΠΘβαγοθοθ βομη, μαὺ σγὸπ 4116) Μθηβοῆθη 8ῃὶ 
τηθίϑύθηῃ δἰ ἀθὺ ΕὈγβομαηρ Ὀοβίββθη, ἀπα Ὡϑομάθαι θ᾽ βἰο ἢ} ἀΐθβθ 

Β ΘΒ Υ θη δα βϑυΐθβθη, πϑομ θ ΘΓ ἀδγαὰβ οἰρϑηθ ὟΝ ϑἰβμϑιῦ: ὙΊΘΙ] υββογοὶ, 

ΒΑΡ] ἰϑύογοί. 
130. Μϑδῃ 5011 ἰοῦ 8ὸ βραββιδῆ βοὶπ, ἀδ88 τῇϑηῃ βϑὶ δὲ σα) βϑ'Ῥραββθ 

νἰγά, 
181. βοιϑιά Κ6ὶ ἰϑὸ Ἐλου βου Ηθιηβομθ}. 
182. ἘΞΕΙΥΘ θοζθασαηρθη νου κηθομίθη Οὐδίξου πὰ Μϑηβοιθπ, 
138, Βδθο Μϑηβοῆθῃ δἰπα αἀἷθ ὙΠ Ιάθυβδομου ἀθσ δ αγμαξερθη, 
184. ΒΙΙάσηρ ἰδ ἄθῃ ΟϑὈ  ἀθύθῃ οἰμθ Ζυγθὶἑθ ϑ ΟΠ ηΘ. 
185. Το. Καγζοϑίθ γος σὰσπι Βαδπὶ ἰδύ σὰ σὰ πογάθῃ. 

186. Τῦῖθ το σοι ἶρ ρονδητίθ αὐιμβὲ μοῖϊὺ ἀθὺ 3698 Νοί νῖθ ραββοῃμᾶθ 
βροῖβο ἄθῃ ΗθηρΈΥ. 

131, Τῦθππ 685 σοῦ δὰξ 4110 ἘΔ116 β΄ ο οΚβα βοϑβειηπηαηρθη.... 
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Β, 129---131, ΕΒΑΘΟΜΈΝΤΕ. Ο, 1. ΜΠΠΤΑΤΙΟΝ. 8ὅ 

Ο ἹΜΆΤΙΟΝ. 

1. Ῥβουδοβίρροοϑδίθβ ἀθ νἱοΐα 1 [8. Ετραγιοἢ Ηϊρροῖν. ὕϑηΐεγϑ. 
5, 1121] 

χωρεῖ δὲ πάντα καὶ ϑεῖα χαὶ ἀνθρώπινα ἄνω χαὶ χάτω ἀμειβόμενα" 
ἡμέρη καὶ εὐφρόνη ἐπὶ τὸ μήκιστον καὶ ἐλάχιστον" ὡς σελήνη ἐπὶ τὸ μήχιστον 
καὶ ἐλάχιστον, πυρὸς ἔφοδος χαὶ ὕδατος, (οὕτως) ἥλιος ἐπὶ τὸ μακρότατον 
χαὶ βραχύτατον. πάντα ταὐτὰ χαὶ οὐ τὰ αὐτά" φάος Ζηνί, σχότος ᾿Αίδηι, 

φάος ᾿Αἰόηι, σχότος Ζηνί᾽ φοιτᾶι κεῖνα ὧδε καὶ τάδε κεῖσε, πᾶσαν ὥρην, πᾶ- 
σαν χώρην, διαπρησσόμενα χεῖνά τε τὰ τῶνδε ταόδε τε αὖ τὰ χείνων. χαὶ τὰ 

μὲν πρήσσουσιν, οὐχ οἴδασιν, ἃ δὲ οὐ πρήσσουσι, δοκέουσιν εἰδέναι" καὶ τὰ 
μὲν δρέουσιν, οὐ γινώσχουσιν, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖσι πάντα γίνεται δι᾿ ἀνάγχην 
ϑείην καὶ ἃ βούλονται καὶ ἃ μὴ βούλονται. φοιτώντων τε ἐχείνων ὧδε τῶνδέ 
τε χεῖσε συμμισγομένων πρὸς ἄλληλα, τὴν πεπρωμένην μοῖραν ἕχαστον ἐχ- 
πληροῖ καὶ ἐπὶ τὸ μέζον χαὶ ἐπὶ τὸ μεῖον. φϑορὴ δὲ πᾶσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων, 
τῶι μέζονι ἀπὸ τοῦ μείονος χαὶ τῶι μείονι ἀπὸ τοῦ μέζονος, αὔξη τε τῶι 
μέζονι ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος καὶ τῶι ἐλάσσονι ἀπὸ τοῦ μέζονος. 

τὰ δὲ ἄλλα πάντα, χαὶ ψυχὴν ἀνϑρώπου χαὶ σῶμα ὁμοίως, ἡ ψυχὴ δια- 
χοσμεῖται. ἐσέρπει δὲ ἐς ἄνϑρωπον μέρεα μερέων, ὅλα ὅλων, ἔχοντα σύγχρη- 
σιν πυρὸς καὶ ὕδατος, τὰ μὲν ληψόμενα τὰ δὲ ὁώσοντα᾽ καὶ τὰ μὲν λαμβά- 
νοντα πλεῖον ποιεῖ, τὰ δὲ διδόντα μεῖον. πρίουσιν ἄνϑρωποι ξύλον᾽ ὃ μὲν 
ἕλχει, ὃ δὲ ὠϑεῖ, τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο ποιοῦσι" μεῖον δὲ ποιοῦντες πλεῖον ποι- 
οὔσι. τοιοῦτον φύσις ἀνθρώπου" τὸ μὲν ὠϑεῖ, τὸ δὲ ἕλχει᾿ τὸ μὲν δίδωσι, τὸ 
δὲ λαμβάνει" καὶ τῶι μὲν δίδωσι, τοσούτωι πλέον, τοῦ δὲ λαμβάνει, τοσούτωι 
μεῖον. χώρην δὲ ἕχαστον φυλάσσει τὴν ἑωυτοῦ, καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖον ἰόντα 
διακρίνεται ἐς τὴν ἐλάσσονα χώρην, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέζον πορευόμενα συμμισγό- 
μενα ἐξαλλάσσει ἐς τὴν μέζω τάξιν. τὰ δὲ ξεῖνα (χαὶ) μὴ ὁμότροπα ὠϑεῖται 
ἐχ χώρης ἀλλοτρίης. 

ἑχάστη δὲ ψυχὴ μέζω χαὶ ἐλάσσω ἔχουσα περιφοιτᾶι τὰ μόρια τὰ 
ἑωυτῆς, (ζαὐτὴ δὲ) οὔτε προσϑέσιος οὔτε ἀφαιρέσιος δεομένη τῶν μερέων, 

κατὰ δὲ αὔξησιν τῶν ὑπαρχόντων χαὶ μείωσιν ὁεομένη χώρης ἕχαστα δια- 

πρήσσεται, ἐς ἥντιν᾽ ἂν ἔλθηι, καὶ δέχεται τὰ προσπίπτοντα. 
οὐ γὰρ δύναται τὸ μὴ ὁμότροπον ἐν τοῖσιν ἀσυμφόροισι χωρίοισιν 

ἐμμένειν. πλανᾶται μὲν γὰρ ἀγνώμονα, συγγνώμονα δὲ ἀλλήλοισι γινώσχει 
πρὸς ὃ προσίζει" προσίζει γὰρ τὸ σύμφορον τῶι συμφόρωι, τὸ δὲ ἀσύμφορον 
πολεμεῖ καὶ μάχεται καὶ διαλλάσσει ἀπ᾿ ἀλλήλων. διὰ τοῦτο ἀνθρώπου ψυχὴ 
ἐν ἀνθρώπωι αὔξεται, ἐν ἄλλωι δὲ οὐδενί. χαὶ τῶν ἄλλων ζώιων τῶν μεγάλων 
ὡσαύτως ὅσα διαλλάσσει ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὑπὸ βίης ἀποχρίνεται. 

περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ζωιων ἐάσω, περὶ δὲ ἀνθρώπου δηλώσω. 
ψέσέρπει γὰρ ἐς ἄνϑρωπον ψυχὴ πυρὸς καὶ ὕδατος σύγκχρησιν ἔχουσα, μοῖραι 
ὁὲ σώματος ἀνθρώπου. (ταῦτα δὲ καὶ ϑήλεα καὶ ἄρσενα χαὶ πολλὰ καὶ παν- 
τοῖα τρέφεταί τε καὶ αὔξεται διαίτηι τῆιπερ ἄνϑρωπος.) ἀνάγχη δὲ τὰ μέρεα 
ἔχειν πάντα τὰ ἐσιόντα᾽ οὗτινος γὰρ μὴ ἐνείη μοῖρα ἐξ ἀρχῆς, οὐχ ἂν αὐξη- 
ϑείη οὔτε πολλῆς τρυφῆς ἐπιούσης οὔτε ὀλίγης οὐ γὰρ ἔχει τὸ προσαυξό- 
μενον. ἔχον δὲ πάντα αὔξεται ἐν χώρηι τῆι ἑωντοῦ ἕχαστον, τροφῆς ἐπιούσης 
ἀπὸ ὕδατος ξηροῦ καὶ πυρὸς ὑγροῦ, καὶ τὰ μὲν ἔσω βιαζόμενα τὰ δὲ ἔξω. 
ὥσπερ οἱ τέχτονες τὸ ξύλον πρίουσιν᾽ ὃ μὲν ἕλκει, ὁ δὲ ὠϑεῖ τωὐτὸ ποιοῦντες. 

ν΄ 

ὅ 

Ἵ 
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κι κα χάτω δὲ πιεζόντων ἄνω ἕρπει. οὐ γὰρ ἄν παραδέχοιτο χάτω ἰέναι" 
ν᾿ , . ς ᾿ - . » ͵ .- ν 
ἢν δὲ βιάζηται. παντὸς ἁμαρτήσεται. τοιοῦτον τροφὴ ἀνϑρώπον᾽ τὸ μὲν ἕλκει, 
τὸ δὲ ὠϑεῖ᾽ ἔσω ὀὲ βιαζομένου ἔξω ἕρπει. ἣν δὲ βιῆται παρὰ καιρόν, παντὸς 
ἀποτεύξεται : 

ἑνὶ δὲ λόγωι πάντα διεχοσμήσατο χατὰ τρόπον αὐτὸ ἑωντῶι τὰ ἐν τῶι 
σώματι τὸ πῦρ, ἀπομίμησιν τοῦ ὅλου, μικρὰ πρὸς μεγάλα καὶ μεγάλα πρὸς 
μιχρα᾿ κοιλίην μὲν τὴν μεγίστην ὑόατι ξηρῶι χαὶ ὑγρῶι ταμιεῖον δοῦναι πᾶσι 
καὶ λαβεῖν παρὰ πάντων, ϑαλάσσης δύναμιν, ζώιων συμφόρων τροφόν, ἀσυμ- 
φόρων δὲ φϑόρον. περὶ δὲ ταύτην ὕόατος ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ σύστασιν, διέξο- 
ὅον πνεύματος ψυχροῦ καὶ ϑερμοῦ" ἀπομίμησιν γῆς τὰ ἐπεισπίπτοντα πάντα 
ἀλλοιούσης" χαὶ τὰ μὲν ἀναλίσχον, τὰ δὲ αὖξον σχέδασιν ὕδατος λεπτοῦ καὶ 
πυρὸς ἐποιήσατο ἠερίου, ἀφανέος χαὶ φανεροῦ, ἀπὸ τοῦ συνεστηχότος ἀπό- 

χρισιν, ἐν ὧι φερόμενα ἐς τὸ φανερὸν ἀφικνεῖται ἕχαστον μοίραι πεπρωμένηι 
ἐν δὲ τούτωι ἐποιήσατο {τὸν πῦρ περιόδους τρισσάς, περαινούσας πρὸς αἀλλή- 

λας καὶ ἔσω χαὶ ἔξω" αἱ μὲν πρὸς τὰ χοῖλα τῶν ὑγρῶν, σελήνης δύναμιν, αἱ 
ὁὲ ἱπρὸς τὴν ἔξω περιφοραν) πρὸς τὸν περιέχοντα πάγον, ἄστρων δύναμιν, αἵ 
ὁὲ μέσαι χαὶ ἔσω χαὶ ἔξω περαίνουσαι. τὸ ϑερμότατον καὶ ἰσχυρότατον πῦρ. 
ὅπερ πάντων χρατεῖ, διέπον ἕχαστα χατὰ φύσιν ἄικτον χαὶ ὄψει χαὶ ψαύσει. 
ἐν δὲ τούτωι ψυχή, νόος, φρόνησις, αὔξησις, ὕπνος, ἔγερσις" τοῦτο πᾶντα διὰ 
παντὸς χυβερνᾶι καὶ τάδε καὶ ἐχεῖνα οὐδέποτε ἀτρεμίζον. 

οἱ δὲ ἄνϑρωποι ἐκ τῶν φανερῶν τὰ ἀφανέα σχέπτεσϑαι οὐχ ἐπίστανται. 
τέχνηισι γὰρ χρεόμενοι ὁμοίηισιν ἀνϑρωπίνηι φύσει οὐ γινώσχουσιν. ϑεῶν γὰρ 
γόος ἐδίδαξε μιμεῖσϑαι τὰ ἑωυτῶν, γινώσχοντας ἃ ποιοῦσι χαὶ οὐ γινώσχοντας 
ἃ μιμέονται" πάντα γὰρ ὅμοια ἀνόμοια ἐόντα, καὶ σύμφορα πάντα διάφορα 
ἐόντα, διαλεγόμενα οὐ διαλεγόμενα, γνώμην ἔχοντα ἀγνώμονα, ὑπεναντίος ὃ 
τρόπος ἑχάστων ὁμολογεόμενος᾽ νόμος γὰρ καὶ φύσις, οἷσι πάντα διαπρησσό- 
μεϑα, οὐχ ὁμολογεῖται ὁμολογεόμενα. νόμον μὲν ἄνϑρωποι ἔϑεσαν αὐτοὶ 
ἑωυτοῖσιν, οὐ γινώσχοντες περὶ ὧν ἔϑεσαν, φύσιν δὲ πάντων ϑεοὶ διεχόσμησαν. 
τὰ μὲν οὖν ἄνϑρωποι διέϑεσαν, οὐδέποτε χατὰ τωύτὸ ἔχει οὔτε ὀρϑῶς οὔτε 
μὴ ὀρϑῶς" ὅσα δὲ ϑεοὶ διέϑεσαν, ἀεὶ ὀρϑῶς ἔχει καὶ τὰ ὀρϑὰ καὶ τὰ μὴ ὀρϑα" 
τοσοῦτον διαφέρει. 

ἐγὼ δὲ δηλώσω τέχνας φανερὰς ἀνϑρώπου παϑήμασιν ὁμοίας ἐούσας 
καὶ φανεροῖσι καὶ ἀφανέσι. μαντικὴ τοιόνδε᾽ τοῖσι μὲν φανεροῖσι τὰ ἀφανέα 
γινώσχει χαὶ τοῖσιν ἀφανέσι τὰ φανερά, καὶ τοῖσιν ἐοῦσι τὰ μέλλοντα χαὶ 
τοῖσιν ἀποϑανοῦσι τὰ ζῶντα, καὶ τῶι ἀσυνέτωι συνίασιν ὃ μὲν εἰδὼς ἀεὶ ὀρϑῶς 
ὁ δὲ μὴ εἰδὼς ἄλλοτε ἄλλως. 

φύσιν ἀνθρώπου χαὶ βίον ταῦτα μιμεῖται" ἀνὴρ γυναικὶ συγγενόμενος 
παιδίον ἐποίησε" τῶι φανερῶι τὸ ἄδηλον γινώσχει [ὅτι οὕτως ἔσται] γνωμὴ 

ἀνϑρώπον ἀφανὲς γινώσκουσα τὰ φανερά. ἐχ παιδὸς ἐς ἀνδρα μεϑίσταται" 
τῶι ἐόντι τὸ μέλλον γινώσχει. οὐχ ὅμοιον ἀποϑανὼν ζώοντι" τῶι τεϑνηκότι 

οἷδεν τὸ ζῶον. ἀσύνετον γαστήρ. ταύτηι συνίεμεν ὅτι διψῆι ἢ πεινῆι. ταὐτὰ 
μαντικῆς τέχνης χαὶ φύσιος ἀνθρωπίνης παϑήματα᾽ τοῖσι μὲν γινώσχουσιν ἀεὶ 
ὀρϑώς, τοῖσι δὲ μὴ γινώσχουσιν [ἀεὶ] ἄλλοτε ἄλλως. 

[σιδγρου ὄργανα] τέχνηισι τὸν σίδηρον πυρὶ τήκουσι, πνεύματι ἀναγχά- 
ἕοντες τὸ πῦρ᾽ τὴν ὑπάρχουσαν τροφὴν ἀφαιρέονται, ἀραιὸν δὲ ποιήσαντες 
παίουσι χαὶ συνελαύνουσιν, ὕδατος δὲ ἄλλου τροφῆι ἰσχυρὸν γίνεται. 
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ταὐτὰ πάσχει ἄνϑρωπος ὑπὸ παιδοτρίβου. τὴν ὑπάρχουσαν τροφὴν πῦρ 

ἀφαιρεῖται, ὑπὸ πνεύματος ἀναγχαζόμενον. ἀραιούμενος χόπτεται, τρίβεται, 
χαϑαίρεται. ὑδάτων δὲ ἐπαγωγῆι ἄλλοϑεν ἰσχυρὸς γίνεται. 

καὶ οἱ γναφεῖς τοῦτο διαπρήσσονται᾽ λαχτίζουσι, χόπτουσι, ἕλχουσι" 
λυμαινόμενοι ἰσχυρότερα ποιοῦσι᾽ χείροντες τὰ ὑπερέχοντα χαὶ παραπέχοντες 
καλλίω ποιοῦσι" ταὐτὰ πάσχει ἄνϑρωπος. 

σχυτεῖς τὰ ὅλα χατὰ μέρεα διαιρέουσι χαὶ τὰ μέρεα ὅλα ποιέουσι" 
τέμνοντες δὲ καὶ χεντέοντες τὰ σαϑρὰ ὑγιέα ποιέουσι. 

χαὶ ἄνϑρωπος δὲ ταὐτὰ πάσχει. ἐκ τῶν ὅλων μέρεα διαιρεῖται καὶ ἐκ 
τῶν μερέων συντιϑεμένων ὅλα γίνεται. χεντεόμενοι δὲ χαὶ τεμνόμενοι τὰ 
σαϑρὰ ὑπὸ τῶν ἰητρῶν ὑγιάζονται. καὶ τόδε ἰητρικῆς" τὸ λυπέον ἀπαλλάσσειν 
χαὶ ὑφ᾽ οὗ πονεῖ ἀφαιρέοντα ὑγιέα ποιεῖν. 

ἥ φύσις αὐτομάτη ταὐτὰ ἐπίσταται" χαϑήμενος πονεῖ ἀναστῆναι, κινεό- 
μενος πονεῖ ἀναπαύσασϑαι. χαὶ ἄλλα τοιαῦτα ἔχει ἡ φύσις ἰητρικῆς. 

τέχτονες πρίοντες ὃ μὲν ὠϑεῖ ὃ δὲ ἕλχει᾽ τὸ αὐτὸ ποιοῦντες ἀμφοτέρως. 
[τρυπῶσιν ὃ μὲν ἕλχει ὁ δὲ ὠϑεῖ] πιεζόντων ἄνω ἕρπει, τὸ δὲ κάτω μείω 
ποιοῦντες πλείω ποιοῦσι. 

φύσιν ἀνθρώπου μιμέονται᾽ τὸ πνεῦμα τὸ μὲν ἕλκει τὸ δὲ ὠϑεῖ" τὸ 
αὐτὸ ποιεῖ ἀμφοτέρως" τὰ μὲν χάτω πιέζεται, τὰ δὲ ἄνω ἕρπει. ἀπὸ μιῆς 
ψυχῆς διαιρεομένης πλείους καὶ μείζους χαὶ μέζονες χαὶ ἐλάσσονες. 

οἰχοδόμοι ἐκ διαφόρων σύμφορα ἐργάζονται" τὰ μὲν ξηρὰ ὑγραίνοντες 
τὰ δὲ ὑγρὰ ξηραίνοντες, τὰ μὲν ὅλα διαιρεόντες, τὰ ὁὲ διηιρημένα συντιϑέντες. 
μὴ οὕτω δὲ ἐχόντων οὐχ ἂν ἔχοι ἧι δεῖ. 

δίαιταν ἀνθρώπου μιμέονται" τὰ μὲν ξηρὰ ὑγραίνοντες, τὰ δὲ ὑγρὰ 
ξηραίνοντες" τὰ μὲν ὅλα διαιρέουσι, τὰ δὲ διηιρημένα συντιϑέασι" ταῦτα πάντα 
διάφορα ἐόντα συμφέρει. 

[μουσικῆς ὄργανον ὑπάρξαι δεῖ πρῶτον ἐν ὧι δηλώσει ἃ βούλεται] ἄρμο- 
νίης συντάξιες ἐκ τῶν αὐτῶν οὐχ αἱ αὐταί᾽ ἐχ τοῦ ὀξέος χαὶ ἐκ τοῦ βαρέος, 
ὀνόματι μὲν ὁμοίων, φϑόγγωι δὲ οὐχ ὁμοίων. τὰ πλεῖστον διάφορα μάλιστα 
συμφέρει, τὰ δὲ ἐλάχιστον διάφορα ἥκιστα συμφέρει. εἰ δὲ ὅμοια πάντα ποιή- 
σειέ τις, οὐχ ἔτι τέρψις. αἱ πλεῖσται μεταβολαὶ καὶ πολνυειόδέσταται μάλιστα 
τέρπουσιν. 

μάγειροι ὄψα σχετάζουσιν ἀνϑρώποισι, διαφόρων συμφόρων παντοδαπὰ 
συγχρίνοντες, ἐκ τῶν αὐτῶν οὐ ταὐτά, βρῶσιν καὶ πόσιν ἀνϑρώπωι" εἰ δὲ 
πάντα ὅμοια ποιήσειεν, οὐχ ἔχει τέρψιν, οὐδ᾽ εἰ ἐν τῶι αὐτῶι πάντα συντά- 
ξειεν, οὐχ ἄν ἔχοι ὀρϑῶς. 

χρούεται τὰ χρούματα ἐν μουσιχῆι τὸ μὲν ἄνω τὰ δὲ χάτω. γλῶσσα 
μουσικὴν μιμεῖται, διαγινώσχουσα μὲν τὸ γλυχὺ χαὶ τὸ ὀξὺ τῶν προσπιπτόντων, 
καὶ διάφωνα χαὶ σύμφωνα. 

χρούεται δὲ ἱτοὺς φϑόγγους] ἄνω χαὶ χάτω, χαὶ οὔτε τὰ ἄνω κάτω 
χρουόμενα ὀρϑῶς ἔχει οὔτε τὰ χάτω ἄνω" χαλῶς δὲ ἡρμοσμένης γλώσσης τῆι 
συμφωνίηι τέρψις, ἀναρμόστου δὲ λύπη. 

ναχοδέψαι τείνουσι, τρίβουσι, χτενίζουσι, πλύνουσι. ταὐτὰ παιδίων ϑε- 
ραπείη. 

πλοχεῖς ἄγοντες χύχλωι πλέχουσιν᾽ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐς τὴν ἀρχὴν τελευ- 
τῶσιν. τὸ αὐτὸ περίοδος ἐν τῶι σώματι" ὁκόϑεν ἄρχεται, ἐπὶ τοῦτο τελευτᾶι. 

ι4 

11 

18 

χρυσίον ἐργάζονται" χόπτουσι, πλύνουσι, τήχουσι᾽" πυρὶ μαλαχῶι, ἰσχυρῶι 20 
ὁὲ οὐ, συνίσταται. ἀπειργασμένοι πρὸς πάντα χρῶνται. 
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1ὅ 

40 

4ὅ 

88 12. ΒΕΒΑΚΙΕΙΤΟΒ 

ἄνϑρωπος σῖτον χόπτει, πλύνει, ἀλήϑει, πυρώσας χρῆται. ἰσχυρῶι μὲν 
πυρὶ ἐν τῶι σώματι οὐ συνίσταται, μαλαχώῶι δέ. 

ἀνόριαντοποιοὶ μίμησιν σώματος ποιοῦσι [πλὴν ψυχῖς), γνώμην δὲ ἔχοντα 
οὐ ποιοῦσιν, ἐξ ὕδατος χαὶ γῆς, τὰ ὑγρὰ ξηραίνοντες καὶ τὰ ξηρὰ ὑγραίνοντες. 
ἀφαιρέονται ἀπὸ τῶν ὑπερεχόντων, προστιϑέασι πρὸς τὰ ἐλλείποντα᾽ ἐκ τοῦ 
ἐλαχίστου ἐς τὸ μήχιστον αὔξοντες. 

ταὐτὰ πάσχει χαὶ ἄνϑρωπος᾽ αὔξεται ἐκ τοῦ ἐλαχίστου ἐς τὸ μέγιστον, 
ἐχ τῶν ὑπερεχόντων ἀφαιρούμενος τοῖσιν ἐλλείπουσι προστιϑείς, τὰ ξηρὰ ὑγραί- 
γων χαὶ τὰ ὑγρὰ ξηραίνων. 

χεραμεῖς τὸν τροχὸν ὀινέουσι, χαὶ οὔτε πρόσω οὔτε ὀπίσω προχωρεῖ" 
ἀμφοτέρωσε ἄγει. τοῦ ὅλου ἀπομίμημα τῆς περιφορῆς. ἐν δὲ τῶι αὐτῶι ἐργά- 
ζονται περιφερομένωι παντοδαπά, οὐδὲν ὅμοιον τὸ ἕτερον τῶι ἑτέρωι ἐχ τῶν 

αὐτῶν τοῖσιν αὐτοῖσιν ὀργάνοισιν. 
ἄνϑρωποι ταὐτὰ πάσχουσι καὶ τὰ ἄλλα ζώια᾽ ἐν τῆι αὐτῆι περιφορῆι 

πάντα ἐργάζονται ἐκ τῶν αὐτῶν οὐδὲν ὅμοιον τοῖσιν αὐτοῖσιν ὀργάνοισιν, ἐξ 
ὑγρῶν ξηρὰ ποιοῦντες καὶ ἐκ τῶν ξηρῶν ὑγρά. 

γραμματικὴ τοιόνόε᾽ σχημάτων σύνϑεσις, σημεῖα ἀνϑρωπίνης φωνῖς" 
δύναμις τὰ παροιχόμενα μνημονεῦσαι, τὰ ποιητέα δηλῶσαι. διὰ ἑπτὰ σχημάτων 
ἥ γνῶσις" ταὐτὰ πάντα ἄνϑρωπος διαπρήσσεται καὶ ὁ ἐπιστάμενος γράμματα 
χαὶ ὃ μὴ ἐπιστάμενος, 

δι᾿ ἑπτὰ σχημάτων καὶ αἱ αἰσϑήσεις ἀνθρώπωι" ἀκοὴ ψόφου, ὄψις φανε- 
ρῶν, ῥῖνες ὀὁμῆς, γλῶσσα ἡδονῆς καὶ ἀηδίης, στόμα διαλέχτου, σώ μα ψαύσιος, 
ϑερμοῦ ἢ ψυχροῦ πνεύματος διέξοδοι ἔξω χαὶ ἔσω διὰ τούτων ἀνϑρώποισι 
γνῶσις, ἀγνωσίη. 

παιδοτριβίη τοιόνόε᾽ διδάσχουσι παρανομεῖν κατὰ νόμον, ἀδικεῖν δικαίως, 
ἐξαπατᾶν κλέπτειν ἁρπάζεσϑαι βιάζεσϑαι, τὰ αἴσχιστα ἰχαὶ] κάλλιστα. ὁ μὴ 
ταῦτα ποιῶν κακός, ὃ δὲ ταῦτα ποιῶν ἀγαϑός. ἐπίδεξις τῆς τῶν πολλῶν 
ἀφροσύνης" ϑεῶνται ταῦτα καὶ κρίνουσιν ἕν᾽ ἐξ ἁπάντων ἀγαϑόν, τοὺς δὲ 
ἄλλους χακοὺς᾽ πολλοὶ ϑωμάζουσιν, ὀλίγοι γινώσκουσιν. 

ἐς ἀγορὴν ἐλϑόντες ἄνϑρωποι ταὐτὰ διαπρήσσονται᾽ ἐξαπατῶσιν ἄνϑρω- 
ποι πωλεῦντες καὶ ὠνεύμενοι᾽ ὃ πλεῖστα ἐξαπατήσας οὗτος ϑωμάζεται, πίνον- 
τες χαὶ μαινόμενοι ταὐυτὰ διαπρήσσονται. τρέχουσι, παλαίουσι, μάχονται, 
χλέπτουσι, ἐξαπατῶώσιν᾽ εἷς ἐχ πάντων χρίνεται. 

ὑποχριτιχὴ ἐξαπατᾶι εἰδότας" ἄλλα λέγουσιν καὶ ἄλλα φρονέουσιν" οἱ 
αὐτοὶ ἐσέρπουσι χαὶ ἐξέρπουσι καὶ οὐχ οἱ αὑτοί. 

ἔνι χὰν ἀνϑρώπωι ἄλλα μὲν λέγειν ἄλλα δὲ ποιεῖν, καὶ τὸν αὐτὸν μὴ εἶναι 
τὸν αὐτόν, χαὶ τοτὲ μὲν ἄλλην τοτὲ δὲ ἄλλην ἔχειν γνώμην. 

οὕτω μὲν αἱ τέχναι πᾶσαι τῆι ἀνϑρωπίνηι φύσει ἐπικοινωνέουσιν. 

τροφὴ καὶ τροφῆς εἶδος μία καὶ πολλαί. 
αὔξει δὲ καὶ ῥώννυσι καὶ σαρχοῖ καὶ ὁμοιοῖ καὶ ἀνομοιοῖ. 
τροφὴ δὲ τὸ τρέφον, τροφὴ δὲ τὸ οἷον ἴβο. τρέφειν], τροφὴ ὁὲ τὸ μέλλον 

[80. τρέφειν]. 

21 

22 

28 

24 

1 

2 

8 

ἀρχὴ δὲ πώντων μία χαὶ τελευτὴ πάντων μία χαὶ ἡ αὐτὴ τελευτὴ 9 
καὶ ἀρχή. 

καὶ πάντων ἐς ϑερμασίην βλάπτει καὶ ὠφελεῖ" ἐς ψύξιν βλάπτει καὶ 
ὠφελεῖ᾽ ἐς ὀύναμιν βλάπτει χαὶ ὠφελεῖ. 

12 
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Ο. 1-8. ΠΤΑΤΙΟΝ. 18, ΕΡΙΟΒΑΒΜΟΩΠ. Α. 1. ΓΕΒΕΝ. 89 

χυλοί... αὐτόματοι χαὶ οὐχ αὐτόματοι, ὑμῖν μὲν αὐτόματοι, αἰτίηι δ᾽ 14 
οὐκ αὐτόματοι. 

φύσις ἐξαρχεῖ πάντα πᾶσιν. 1ὅ 
μία φύσις ἐστὶ πάντα ταῦτα καὶ οὐ μία᾽ πολλαὶ φυσιές εἰσι πάντα ταῦτα 11 

χαὶ μία. 
ἐν τροφῆι φαρμακείη ἄριστον, ἐν τροφῆι φαρμακείη φλαῦρον" φλαῦρον 19 

χαὶ ἄριστον πρός τι. 

- τροφὴ οὐ τροφή, ἢν μὴ δύνηται, οὐ τροφὴ τροφή, ἢν οἷόν τε ἦι τρέφειν 21 
οὔνομα τροφή, ἔργον δὲ οὐχί ἔργον τροφή, οὔνομα ὁὲ οὐχί. 

σύρροια μία, σύμπνοια μία, συμπαϑέα πάντα᾽ χατὰ μὲν οὐλομελίην 28 
πάντα, κατὰ μέρος δὲ τὰ ἐν ἑχάστωι μέρει μέρεα πρὸς τὸ ἔργον. 

ἀρχὴ μεγάλη ἐς ἔσχατον μέρος ἀφικνεῖται, ἐξ ἐσχάτου μέρεις ἐς ἀρχὴν 24 
μεγάλην ἀφικνεῖται" μέα φύσις εἶναι καὶ μὴ εἶναι. 

τὸ σύμφωνον διάφωνον, τὸ διάφωνον σύμφωνον, γάλα ἀλλότριον ἀστεῖον, 40 
γάλα ἴδιον φλαῦρον, γάλα ἀλλότριον βλαβερόν, γάλα ἴδιον ὠφέλιμον. 

οὐχ ἔστιν χαὶ ἔστιν τὰ ὀχτάμηνα. γίνεται δὲ ἐν τούτοις καὶ πλείω καὶ 423 
ἐλάσσω χαὶ ὅλον χαὶ χατὰ μέρος" οὐ πολλὸν δὲ καὶ πλείω πλείω καὶ ἐλάσσω 
ἐλάσσω [πᾷ]! οι Ὀοίτοῦβ ἄον Ζοῖς ἄογ β' οι τυ δηβουβο αἵ], 

ὁδὸς ἄνω χάτω μία. 4 

8. ΒΚΥΓΐηο8 νοη Τοοβ Ἴαμβοι περὶ φίσεως (4. Ζ4γ}.). Υε]. Α 1, 10. 

1. Ρυστ. ἀθ Ῥγίῃ. ογδς. 16 Ρ. 4024... περὶ τῆς λύρας, 
ἣν ἁρμόζεται 

Ζηνὸς εὐειδὴς ᾿Απόλλων πᾶσιν ἀρχὴν χαὶ τέλος 
συλλαβῶν, ἔχει δὲ λαμπρὸν πλῆχτρον ἡλίου φάος. 

γεὶ. ΗΘ ΚΙ. ἔτ. 51 ἀπᾶ ΟἸοιη. δέν. ὙΠ1 49 Ρ. 614}. Κλεάνϑην τὸν φιλόσοφον, 
ὃς ἄντικρυς πλῆχτρον τὸν ἥλιον καλεῖ. ἐν γὰρ ταῖς ἀνατολαῖς ἐρείδων τὰς 
αὐγὰς οἷον πλήσσων τὸν κόσμον εἰς τὴν ἐναρμόνιον πορείαν τὸ φῶς ἄγει, ἐκ 
ὁὲ τοῦ ἡλίου σημαίνει καὶ τὰ ἄστρα. 

2, 518. 601.1 8, 48 [Βοϑυταϊοη πϑοὴ ΥΥΠΔποΥ 12] 

πάντων χρόνος 
ὕστατον χαὶ πρῶτον ἐστι, κὰν ἑαυτῶι πάντ᾽ ἔχει 
κἄστιν εἷς χοὺχ ἔστιν" αἰεὶ δ᾽ ἐξ ἐόντος οἴχεται 
καὶ πάρεστιν αὐτὸς αὑτῶι τὴν ἐναντίην ὁδόν. 
αὔριον γὰρ ὑμὶν ἔργωι χϑές, τὸ δὲ χϑὲς αὔριον. 

12. ΒἘΡΙΟΗΑΒΜΟΒ 
Α. ΠΕΒΕΝ ὕΝῸ ΒΟΗΒΙΕΊΤΕΝ. 

1. ϑυιν. Ἐπίχαρμος Τιτύίρου ἢ Χιμάρου χαὶ Σηκχίδος Σὺ ρακούσιος ἢ ἐκ 

πόλεως Κραστοῦ τῶν Σιχανῶν. ὃς εὗρε τὴν χωμωιδίαν ἐν Συρακούσαις ἅμα 
Φόρμωι. ἐδίδαξε ὁὲ ὁράματα γβ, ὡς δὲ Δύχων [ἄον ῬγιβαρόγθοΓ (ΑἸ. Χ 418)}} 
φησί, λε. τινὲς δὲ αὐτὸν Κώιον ἀνέγραψαν τῶν μετὰ Κάόμου εἰς Σιχελίαν 

μετοιχησάντων, ἄλλοι Σάμιον, ἄλλοι Μεγαρέα τῶν ἐν Σικχελίαι. ἦν δὲ πρὸ 

τῶν Περσικῶν [480] ἔτη Φ διδάσκων ἐν Συρακούσαις. 



90 13, ΕΡΙΟΗΛΈΜΟΒ 

2. ΑΒΙΒΥ. Ροοί. ὅ. 14490 δ τὸ δὲ μύϑους ποιεῖν [πᾶπι]. ἀπέδωκεν] Ἐ. καὶ 

Φόρμις" τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐχ Σικελίας ἦλϑε. 8. 1448: 81 τῆς μὲν γὰρ χωμωι- 

δίας οἱ Μεγαρεῖς οἵ τε ἐνταῦϑα ὡς ἐπὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς δημοχρατίας γενο- 

μένης χαὶ οἱ ἐκ Σικελίας [πᾶπι. ἀντιποιοῦνται] ἐχεῖϑεν γὰρ ἦν Ἐπίχαρμος ὃ 

ποιητὲς πολλῶι πρότερος ὧν Χιωνίδου καὶ αγνητος. 

8, τοῦ. ἼΗΙ 18 (Ἐπίχαρμος Ἡλοϑαλοῦς Κῶιος. καὶ οὗτος ἔχουσε Πυϑα- 

γόρου. τριμηνιαῖος δ᾽ ὑπάρχων ἀπηνέχϑη τῆς Σιχελίας εἰς Μέγαρα, ἐντεῦϑεν 

δ᾽ εἰς Συρακούσας, ὥς φησι καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς συγγράμμασιν. καὶ αὐτῶι ἐπὶ 

τοῦ ἀνδριάντος ἐπιγέγραπται τόδε" 
εἴ τι παραλλάσσει φαέϑων μέγας ἅλιας ἄστρων 

χαὶ πόντος ποταμῶν μείζον᾽ ἔχει δύναμιν, 
φαμὶ τοσοῦτον ἐγὼ σοφίαι προέχειν Ἐπίχαρμον, 

ὃν πατρὶς ἐστέφανωσ᾽ ἅδε Συραχοσίων. 
οὗτος ὑπομνήματα καταλέλοιπεν ἐν οἷς φυσιολογεῖ, γνωμολογεῖ, ἰατρο- 

λογεῖ. καὶ παραστιχίδα δὲ ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ὑπομνημάτων πεποίηκεν, οἷς 

διασαφεῖ ὅτι ἑαυτοῦ ἐστι τὰ συγγράμματα. βιοὺς δ᾽ ἔτη ἐνενήύχοντα χατέ- 
στρεψεν. 

4, ΙΑμβι, Υ. Ρ, 266 τῶν δὲ ἔξωϑεν ἀχροατῶν γενέσϑαι καὶ ᾿Ἐπίχαρμον, 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ τοῦ συστήματος τῶν ἀνδρῶν. ἀφικόμενον δὲ εἰς Συρακούσας διὰ 
τὴν Ἱέρωνος τυραννίδα τοῦ μὲν φανερῶς φιλοσοφεῖν ἀποσχέσϑαι, εἰς μέτρον 
δ᾽ ἐντεῖναι τὰς διανοίας τῶν ἀνδρῶν, μετὰ παιδιᾶς χρύφα ἐχφέροντα τὰ Πυ- 
ϑαγόρου δόγματα. 106 περὶ τῶν φυσιχῶν ὅσοι τινὰ μνείαν πεποίηνται, πρῶ- 
τον Ἐμπεόδοχλέα χαὶ Παρμενίδην τὸν ᾿Ελεάτην προφερόμενοι τυγχάνουσιν, οἵ 
τε γνωμολογῆσαί τι τῶν χατὰ τὸν βίον βουλόμενοι τὰς ᾿Ἐπιχάρμον διανοίας 
προφέρονται, καὶ σχεδὸν πάντες αὐτὰς οἱ φιλόσοφοι χατέχουσι. 

ὅ, ΜΑΕΜ. Ῥαβ. ΤΊ ἀφ᾽ οὗ Ἱέρων Συραχουσῶν ἐτυράννευσεν ἔτη ΗΗΠΙῚΠῚ 

ἄρχοντος ᾿Αϑήνησι Χάρητος [4121]. ἦν δὲ καὶ Ἐπίχαρμος ὃ ποιητὴς χατὰ 

τοῦτον. Υρὶ. Χοπορ δη. Α 8 5. 39. Ακον. ἀθ οὐπι. Π 4 5. 1,10 Καῖρθοὶ (Ἐ. Συ- 
ρακόσιος)ν. οὗτος πρῶτος τὴν κωμωιδίαν διερριμμένην ἀνεχτησατο πολλὰ 
προσφιλοτεχνήσας. χρόνοις δὲ γέγονε χατὰ τὴν Ὃγ ὀλυμπιάδα [488---8], τῆι δὲ 
ποιήσει γνωμικὸς καὶ εὑρετιχὸς χαὶ φιλότεχνος. σώιζεται δὲ αὐτοῦ ὁράματα 
μ, ὧν ἀντιλέγονται ὅ. 

θ. Ρυρτο Τβοδοέ. Ρ. 152 ΠΕ ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ οὐδὲν, ἀεὶ δὲ γίγνεται. 
καὶ περὶ τούτου πάντες ἑξῆς οἱ σοφοὶ πλὴν Παρμενίδου συμφερέσϑων, Πρω- 
ταγόρας τε χαὶ Ἡράκλειτος χαὶ Ἐμπεόδοχλῆς καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄχροι τῆς 
ποιήσεως ἑχατέρας, κωμωιδίας μὲν Ἐπίχαρμος, τραγωιδίας δὲ Ὅμηρος. ΑἸΈΧΙΒ 
1λπο5 θοὶ Αἰ. ΤΥ 1640 [Π 845 Καὶ] Αὔβνγδ}} Ὀο οὈύον Βάομοτ: Ὀρφεὺς ἔνεστιν, 
Ἡσίοδος, τραγωιδίαι, Χοιρίλος, Ὅμηρος, (ἔστ᾽) Ἐπίχαρμος, γράμματα παν- 
τοδαπά. 

1. ῬΟΒΡΗτσΕ. Υ͂. ΡΙοῦ, 24 (ΔΡοϊ]οἄοτοβ δὰ8 Αἰμθη) Ἐπίχαρμον τὸν χωμωι- 
διογράφον εἰς δέχα τόμους φέρων συνήγαγεν. ὅτ». ἃ. Διονύσιος υἱὸς τοῦ 
Σικελίας τυράννου χαὶ αὐτὸς τύραννος καὶ φιλόσοφος. ᾿Επιστολὰς καὶ Περὶ 
τῶν ποιημάτων ᾿Επιχάρμου. 

8. [αμβι, Υ. Ρ. 241 Μητρόδωρος τε ὃ Θύρσου (ἀδελφὸς ἐχ τῆς) τοῦ 
πατρὸς Ἐπιχάρμου χαὶ τῆς ἐχείνου [ΡΥΓΠΑΡΌΥΙΔ5) διδασχαλίας τὰ πλείονα πρὸς 
τὴν ἰατρικὴν μετενέγκας ἐξηγούμενος τοὺς τοῦ πατρὸς λόγους πρὸς τὸν ἀδελ- 
φὸν φησι τὸν Ἐπίχαρμον χαὶ πρὸ τούτου τὸν Πυϑαγόραν τῶν διαλέκτων 
ἀρίστην λαμβάνειν τὴν Δωρίδα κτλ. Μοχοᾶοιβ Βα ἰϑῦ πϑοὴ Αὐϊβίοχοποϑ 
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Ζοῖς κοίδιβοδε, ὕθαεν ἅδπηϊίοῦο ἘΔΙβομυπρ δυΐ ἄθπ Νάιηθι νοι Ηροϊοΐμδ!οθ, Ερὶ- 
οἰδστη Β δῖον β. Ῥγίβ. 19 (8, 32). 

9. Οουσμεια,. 1 1 δέοι φιοχμς πον τιοαξοογὶ οαγα Ἠδροξδι, ἰϑέμα [ἃ. ἢ. 
αἴθ Πιδηανίγβοῦ δ} ργοβοοι δὲ Ηΐογον εἰ Ερὶοδπανθδ. ὅτατ. βδἷῖν. Υ 8, 150 
φιαηίμνεχιια ρὶοβ αἰξαγὶξ ἀσγοβέοβ Αβογαδιβ ϑιοιεζιιϑηιι ϑοηδα νρὶ. ῬΙη, Ἡ. Ν. ἱπά. 
Ι20--21. 

10. ΑΤΉΞΝ. ΧΙΥ͂ 048 Ὁ τὴν μὲν ἡμίναν οἱ τὰ εἰς Ἐπίχαρμον ἀναφερό- 
μενα ποιήματα πεποιηχότες οἴδασι χάν τῶι Χίρωνι ἐπιγραφομένωι οὕτω λέ- 
γεται ἡ καὶ --- δύο [ἴτ. 290 Καὶθ6 1]. τὰ δὲ Ψευδεπιχάρμεια ταῦτα ὅτι πεποιή- 
κασιν ἄνδρες ἔνόοξοι Χρυσόγονός τε ὁ αὐλητής, ὥς φησιν ᾿ἀριστόξενος ἐν 
ὀγδόωι Πολιτικῶν νόμων, τὴν Πολιτείαν ἐπιγραφομένην. Φιλόχορος δ᾽ ἐν τοῖς 
Περὶ μαντικῆς ᾿Αξιόπιστον τὸν εἴτε “Μοχρὸν γένος εἴτε Σικυώνιον τὸν 
Κανόνα καὶ τὰς Γνώμας πεποιηκέναι φησίν. 

--“τ 

Β. ἘΒΑΟΜΈΕΝΤΕ. 

(Αὐβνγδὴ! ποῦ Καῖρθοὶ ΟΟΕῚ 91---147). 

ἘΟδ δ ουβομοίηθη πδοὶὶ 561], ϑρσδοθο πᾶ Βοζοαραηρ ἀυγοι ΑἸΚίηοβ, ΒΌΠΡΟΙΒ 
ΒΟΒΙΟΥ, πὶ βοΐπθη νοῦ Βὕὔομοιμι σοροη Αμιγπίαβ (γ. Ἠογδοῖθα, βου ῬΙδίομβ 

Ιη. 80. θ, 1 Α6]. Υ. Η. 1Π| 19 Τίορ. 1Π 46) ἔν. 1---δ, τυουΐῃ 2. 4 Ποιά ΚΙΌ, 1 ἀϊο 

Ἐ]οαΐοα Ὀογάμγοι, υϑητοπᾶ 8, ἀΔ8 ἀοΥ ΕΌΤΗΙ ποῦ οομὲ δαββίθης, ἀθπὶ [πΠ8}Ὁ πϑοὴ 
πἰοῃῆς θη Αηΐδηρ βοπᾶάοσῃ ἔγμοϑίοηβ ἄθηὶ Ἐπᾶθ ἀθ5 ὅ. δῃγη. δηζι θη ῦγοη 
Βομοῖπί. Ζυγο ο Πμαῇς ἰδῦ δοῖ 6 πᾶ (τοῖς ἀρ5 Τίςζοίβ 7 (βου βομον Αηκίδηρ). 

Ἐξνγα Ἐἰπίαροα σὰ Εδγθη Ρίδίοπ᾽ 8 Ὀοὶ Αὐ σα σθα ἀπγοι ὨΙοην808 (νοὶ. Α 1) 
ΒΙΟΠΘΥ ἀπθοῦς βἰπᾶ ἡδοῦ Α 10: 
1) Πολιτεία (ἴν. ὅ6---58), δ ἄπ ἤομο Ῥοδβίθ τὐΐῦ Βοσγα ΚΙ ἄβομθη ἀπά ργίδᾶ- 

δογοίβοῃθη Εομιἑ ἰβοθηζθη, γογίδϑϑί γοὰ ἄθπι ΕἸδιοην γαοβοη ΟΠ Βοροῃο8 (Ζοϊξρ. 
ἃ. ΑἸΚΙ ἰδάο8. πδοὴ Πατῖβ, Αἴἢ, ΧΠ δ35). 

2) Χίρων (ἶν. 59---62), Αὐζί!ομο8 (νοὶ. πίῃ. Ῥ. ὙἼΙ 1568, 9) ἰπὰ ρυίδαρο- 

τ βοιοπὶ Κσοῖβο (νρ]. Α 8) πδοῖι ἄθῃχ Ὀθκαπηΐθῃ Βυοθο Ηρβιοβ νουίαβϑί, 
8) Ὀψοποιία (ἴτ. θ3). Τογρ]οίομθη τίνα ἵπὶ ΑἸτοσίαπι χζὰν ἄγχι Ομ θη ΒΟ τί - 

βίροσοὶ φογθομηθί, δἰδὸ Το! νοπ ἢ. 2). 
4) Πρὸς ᾿Αντήνορα (ἴτ. θ5) πουργιπασογοίβομο ἘΠΙβοναπρ (να]. Ρ] μη. 84,12 

[ἡ αυτο]. Ρίαῦ, Ναπι. 8 ρα, Ε)). 

ὅ) ᾿Επίγραμμα ποροη ἔν. 9 δαΐ Ἐρίομδγτι ροβοδ γί θη. 
θ) ὕπρονι 418 ϑ'διηι ]αηρ Βἰπᾶα δοὶ αἰ Γρώμαι ἀ68 Αχίορίβιοβ (τ, 

8---46), αἴΘ Ἐπηΐπβ ἰπ βοίπου ὑογβοίζιπρ (ἴγ. 41--- 4) γὸῦ ἰοῦ ροιδῦ δαί, ἀδ 
αἷο ΑΚνυοβίοι β (Ὁ. Εντῦϑ ΕΈοιτ ΟἿο, ἃ, αἷν. ΠῚ 54, 111) πδοὴ Α 8 (φυσιολογεῖ γνω- 

μολογεῖ χτλὼ.) 510} δῦ ἀἴοϑο βοῦν Ὀοζίθιιθη γᾶ. Αὔον Εϊηζοίηθβ ἀατίη βομοὶης 

4, Ὀΐθ ΕΌστα ροιηδῃηΐ Ζ. Τὶ δὰ αἷθ Κταΐς ἂοβ Ἐδμίθη (ἔν, 10. 12. 18. 16. 87), 

Θ᾿ δοσνομππρθη Ζ. Β. 9. 29. 31. 81 αἰπα βίομοη ρϑὈ! θθ θη, οἰμζοίηθα ἰδὲ αἱῦ Ὀ6- 
φουρὲ (19. 360. 837) πᾶ ἄογ Ιπηδ]ῦ νῸΥ Δ]|16πὶ σοῦ ἀ648 θ.--, Φαῦγῃ. δὴ (Χϑηο- 
ΡῬθδη08 ἔν. 9(7). 12. ὅ2, ΗΑ ΚΙ 11, 48, Απαχίπηθποα (ν8]., ΠΙοροηθ5 ν. ΑΡ.) ὅ8, 

,, αἷδο υῦῖθ ἴπ ἄθῃ ᾿ϑοιμίθη᾽ ἔτ. 1. 3. 4. γα ἢ Ππαθθη δ᾽οῖ ἔγ ἢ σποπ ]Ορ ΒΟΠ6 
Αὐβχῦρο βοίμου Ὀγαηθη νογυτοϊτοι (ναὶ. ΤὨθορηΐβ, Μοπδπάοσ, ῬΌΌἢ] 5. ΒΞ γτιιβ), 
αἴθ βοίποῃ Νϑηηθη ἰπὶ νἱογίθη Φλῃτη. ρορυϊᾶγ πιδομύθη (νβὶ. Α 6. υπὰ ἔν. 36. 317) 
πη ἀππ)α 8 οἴπθὴ ρον ββθὴ Αι ορίδίοβ νογπηϊαβϑίοι, αἴθϑοθ ΤΟΙ ΚΒΌΘΟΝ Ζὰ οΥ- 

ν 
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το ἀπ ῬυΓθδρογοίβοι χὰ Ὀθαγθοϊτθη (να ]. ἔτ. 9. 22. 41. δῦ, δυΐ ἘσαρΟάΟΚΙΘΒ 
υγοϊβὲ 49). ΕἘτ Κῦπηϊο ζὰπι Κσοὶβ ἀθβ ῬοπΈΌΚουβ Ἠρσχακιοίαθα ρϑῃδγθη, γ͵ὸ Τηϑὴ 
0 ΕἸοθοποη ᾿ἰθθύθ ὑπ τηϊξ ἀογ ΑΚγοβέοηϊβ βόῦθσσο ἐτίοῦ (Ὀΐος. Ὗ 98). 

Ἢ θοῦ ΤΊ] Κανών ἀρββϑίθοπ ἘΔΙΒΟ οΥβ (ἴγ. 58) ἀδαίος δα ρυίμδρο- 
τοίβομιθ ϑὅϑοίρ, 

85 οι δ! αν ἄογ Θποιηθη χὰ Εαγρίἀθ5 Οὐ ΠἸδπιονὶ Ηρτγδκ]. 1' 29, 
Πομᾶο Ῥευοθθ" Π 258, βαβοιτ! ῬΆΪ]10]. 58, 1894, 5804) ἰδὲ ππαυρο ΚΙ ἅτι. ἔν. 45 ἰβί 
πἰοῃς Β᾽ΟἾΘΥ ὨΘγβ θα σ, 16 ἀπάθγθη Βου γαπροη (Εἰ αγ. ἔτ. 984 πὶ 46, Ηδρ]. 1050 

-- 13, Ηδτο. 1010 «« 11, Βδορῖ. 210 -α δ2, ἔτ. 941 τς ὅ8, ἔτ, 909, θ [δε]. 1222} 
Βα δὴ 510}. ὉΠΒΙΟΠΟΥ ἀπᾶ φηϊβοιοι θη πΐο τ, ὙὙΟΥ Ὡδο δ τη, ᾿ Χ 

1-θ. Τιοα, 1Π| 9---ἰ]] πολλὰ δὲ χαὶ “παρ᾽ Ἐπιχάρμου τοῦ κωμωιδιοποιου 9 

προσωφέληται [Ρ]αἴοη] τὰ πλεῖστα μεταγράψας, καϑά φησιν 'Ἄλχιμος ἐν Τοῖς πρὸς 
᾿ἈΑμύνταν, ἅ ἐστι τέτταρα, ἔνϑα χαὶ ἐν τῶι πρώτωι φησὶ ταῦτα" 'φαίνεται δὲ 
χαὶ Πλάτων πολλὰ τῶν Ἐπιχάρμον λέγων᾽ σκεπτέον ὁέ. ὃ Πλάτων φησὶν 
αἰσϑητὸν μὲν εἶναι τὸ μηδέποτε ἐν τῶι ποιῶι μηδὲ τῶι ποσῶι διαμένον, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ ῥέον καὶ μεταβάλλον' ὡς ἐξ ὧν ὧν τις ἀνέληι τὸν ἀριϑμόν, τούτων οὔτε 
ἴσων οὔτε τινῶν οὔτε ποσῶν οὔτε ποιῶν ὄντων, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὧν ἀεὶ γένεσις, 

οὐσία ὁὲ μηδέποτε πέφυχε. νοητὸν δὲ ἐξ οὗ μηδὲν ἀπογίνεται μηδὲ προσγίνε- 
ται. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡ τῶν ἀιδίων φύσις, ἣν ὁμοίαν τε καὶ τὴν αὐτὲν ἀεὶ συμ- 
βέβηκεν εἶναι. χαὶ μὲν ὃ γε Ἐ. περὶ τῶν αἰσϑητῶν χαὶ νοητῶν ἐναργῶς εἴρηκεν 

1 [1105 Καὶ] 

- ἀλλ᾽ ἀεί τοι ϑεοὶ παρῆσαν, χὐπέλιπον οὐ ττώποχα, 
τάδε δ᾽ ἀεὶ πάρεσϑ᾽ ὁμοῖα διά τε τῶν αὐτῶν ἀεί. 

- ἀλλὰ λέγεται μὰν χάος πρᾶτον γενέσϑαι τῶν ϑεῶν. 

- πῶς δέ κα; μὴ ἔχον γ᾽ ἀπό τινος ἐνθὲν ὅ τι πρᾶτον μόλοι. 
ὅ --- οὐχ ἄρ᾽ ἔμολε πρᾶτον οὐδέν; --- οὐδὲ μὰ Δία δεύτερον 

τῶνδέ (γ.) ὧν ἁμὲς νῦν ὧδε λέγομες, ἀλλ᾽ ἀεὶ τάδ᾽ ἦν. 
(καί) 

9 [110}} 
αὲ ποτ᾿ ἀριϑμόν τις περισσόν, αἱ δὲ λῆις, πτὸτ ἄρτιον, 
ποτϑέμειν λὴῆνε ψᾶφον ἢ καὶ τᾶν ὑπταρχουσᾶν λαβεῖν, 

1. Α΄. Αὔϑῦ αδέίου μαι 8 ἀοοῖ βίθίβ ρορθῦθη ἀπ πΊΘπ)818 μὲ 8 8 π 
ἴῃ πθι ὨᾺ] φσϑθ], ἴθ ογρᾶπρο δἰθυ (1π ἀθὺ Ναίιγ) γο ]σίθ θη βΒ᾽ 0 ἢ βίθίβ 
δ᾽ πᾶ ἀσγοι ἀἰθβιθθη Κυβίίθ. Β, ΑΘΥ δὴ βαρὺ 6 ἄοοθ, ἀδ8 

ΟἸδοβ 5ϑὶ ζαθγβῦ γοὴ ἀδὺ αδείθυθὶῦ οηϊθίαπάθη. Α. Ὑ716 Καμη 88 βίῃ 
Ὑδβ ζιιοσβὺ Κοιητηΐ, Καὴπ ἀοοῦ ἀηπιῦρ! οι δὰ8 ἱγροημᾶνγαβ Βηἄθσθηὶ ρ6- 
Κοπιηθη βοὶμ! (Ὁ) Β. ΑΙβο Καπὶ ἀθουβααρὺ ποθ συγ Α. Οἰθν 188 
πΙοΒέ, δ Οἢ πΙΟΩΡ Ζὰ Ζυθὶῦ, τυϑηϊρβύθηβ γῸΠ ἀ6Π), ἸΟΟῺ ὙΪΓ ὈΪΘΣ ΠῸΠ 80 
τΘάθη, Βοηθτ ἀ885 ἯΆΓ ἱπητη  ᾽ ἀ8. 

ὥ. Α. Ὑθμη οἰποὺ σὰ οἰ μοῦ ρογδάθῃ ΖΔ], τιθ μα] θθ ἢ. δι ἢ} ΘἰΠΘ 
ἀηρογαάθῃ, δπθ βύθίη Ζα]θρθὴ ΟὗοΥ γοὴ ἄθη ψουβαπάθηθη οἴμθη τθρ- 

10 
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ἦ δοχεῖ κά τοι γ᾽ (ἔϑ᾽) ωὑτὸς εἶμεν; --- οὐχ ἐμίνγα χα. 
- οὐδὲ μὰν οὐδ᾽ αἱ ποτὶ μέτρον παχυαῖον ποτϑέμειν. 

δ λῆε τις ἕτερον μᾶχος ἢ τοῦ τιρόσϑ᾽ ἐόντος ἀποταμεῖν 
ἔτι χ᾽ ὑπάρχοι χεῖνο τὸ μέτρον; --- οὐ γάρ. --- ὧδε νῦν ὅρη 

χαὶ τὸς ἀνθρώπους" ὅ μὲν γὰρ αὔξεϑ᾽, ὁ δέ γα μὰν φϑίνει, 
ἐν μεταλλαγᾶι δὲ πάντες ἐντὶ πάντα τὸν χρόνον. 
ὃ δὲ μεταλλάσσει χατὰ φύσιν χοὔποχ᾽ ἐν ταὐτῶι μένει, 

10 ἕτερον εἴη χα τόδ᾽ ἤδη τοῦ παρεξεσταχότος, 
καὶ τὺ δὴ χἀγὼ χϑὲς ἄλλοι καί νυν ἄλλοι τελέϑομες, 

χαῦὖῦϑις ἄλλοι χοὔτεοχ᾽ ωὑτοὶ χαττὸν (αὐτὸν αὖ) λόγον. 
[νεῖ]. ΡΙαῦ, ἃ. οοπιπι. ποῖ. 44 Ρ. 1088 Α ὁ τοΐνυν περὶ αὐξήσεως λόγος ἐστὶ μὲν 
ἀρχαῖος" ἠρώτηται γάρ, ὥς φησι Χρύσιππος, ὑπ᾽ Ἐπιχάρμου. ἃ. βοτὰ παπι. 
νἱπᾶ, 15 Ρ. 589 ταῦτα γε τοῖς Επιχαρμείοις ἔοιχεν, ἐξ ὧν ὃ αὐξόμενος ἀνέφυ 
τοῖς σοφισταῖς λόγος ὃ γὰρ λαβὼν πάλαι τὸ χρέος νῦν οὐχ ὀφείλει γεγονὼς 
ἕτερος" ὁ δὲ κληϑεὶς ἐπὶ δεῖπνον ἐχϑὲς ἄχλητος ἥχει τήμερον᾽ ἄλλος γάρ ἐστι. 

ἔτι φησὶν ὁ "ἄλχιμος χαὶ ταυτί" φασὶν οἱ σοφοὶ τὴν ψυχὴν τὰ μὲν διὰ 
τοῦ σώματος αἰσϑάνεσϑαι, οἷον ἀχούουσαν, βλέπουσαν᾽ τὰ δ᾽ αὐτὴν χαϑ᾽ 
αὑτὴν ἐνΘθυμεῖσϑαι, μηδὲν τῶι σώματι χρωμένην. διὸ χαὶ τῶν ὄντων τὰ μὲν 

αἰσϑητὰ εἶναι, τὰ δὲ νοητά. ὧν ἕνεχα χαὶ Πλάτων ἔλεγεν ὅτι δεῖ τοὺς συνι- 
δεῖν τὰς τοῦ παντὸς ἀρχὰς ἐπιϑυμοῦντας πρῶτον μὲν αὐτὰς χαϑ᾽ αὑτὰς διε- 

λέσϑαι τὰς ἰδέας, οἷον ὁμοιότητα καὶ μονάδα χαὶ πλῆϑος καὶ μέγεϑος καὶ στὰ- 
σιν καὶ κίνησιν᾽ ὀεύτερον αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ καλὸν χαὶ ἀγαϑὸν χαὶ δίκαιον 
χαὶ τὰ τοιαῦτα ὑποϑέσϑαι. τρίτον τῶν ἰδεῶν συνιδεῖν ὅσαι πρὸς ἀλλήλας 
εἰσίν, οἷον ἐπιστήμην ἢ μέγεθος ἢ δεσποτείαν, ἐνθυμουμένους ὅτι τὰ παρ᾽ 
ἡμῖν διὰ τὸ μετέχειν ἐχείνων ὁμώνυμα ἐχείνοις ὑπάρχει" λέγω δὲ οἷον δίχαια 
μὲν ὅσα τοῦ διχαίου, χαλὰ δὲ ὅσα τοῦ χαλοῦ. ἔστι δὲ τῶν εἰδῶν ἕν ἕχαστον 
αἰδιὸν τε χαὶ νόημα καὶ πρὸς τούτοις ἀπαϑές᾽ διὸ καί φησιν ἐν τῆι φύσει τὰς 
ἐδέας ἑστάναι χαϑάπερ παραδείγματα, τὰ δ᾽ ἄλλα ταύταις ἐοικέναι τούτων ὁμοιώ- 
ματα χαϑεστῶτα. ᾧ τοίνυν Ἐπίχαρμος περί τε τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ περὶ τῶν 
ἰδεῶν οὕτω λέγεις" 

8 {17 -α ἄρ᾽ ἔστιν αὔλησίς τι πρᾶγμα; -- πάνυ μὲν οὖν. 

ὨΘβηθη ΜΠ, τηθὶπϑὺ ἀὰ ΜΌΝ], δ'θ δοῖθθ ποοὰ ἀΐθβθὶθοῦ Β, Βθνϑτθὶ 

Α. Νυῃ ἔθγπθγ, θη ἶποῦ Ζὰ οἷποῦ Ε}]6 Μίβδββ (5) οἷπθ ἃπάθτθ Γἄπρθ ζυ- 
Ἰορθῃ οὐθσ γοῃ ἀθγ νοσμβαπάθηθη Ἀρβομποίἀθηῃ 111, Ὀ]οἱ δύ ἀδηη πΟ}] ΠΟΟᾺ 
ἦθμ68 Μϑβ88 Ὀθβίθῃμ ἢ Β, Ναί] ο πἰομῦ. Α. Νὰ 80 βἰθὰ αἀἷγ δυοὶ ἀἿθ 
Μρηβοβθη 8δῃ. θγ οἷπθ νϑοηβι, ἀοὺ ἀπάθτο ηἰπιηγῦ Β8]ὺ 80, ἰπὶ ὙΥ̓ Θο 86] 

Βἰπα 560 8110 8]]οζοῖι, ον ψὰ8 σοὴ Ναί Ὑϑοβο}0 ἀπηὰ ΠἰΠηΠΊΘΥ δα 

ἀθιηβοι θη ΕἼΘοΚο Ὀ]οὶ δύ, (10) ἀΔ8 νᾶγθ 1ὰ ἀἄδῆῃ ΟΒ] θὗνγαβ σοι ἄθηι Ὗ 6Γ- 

ἃπάοτίθη γϑυβοἰθάθπθθι Αὐοὰ ἀὰ ἀπά ἴοι βἰπὰ ροϑίθγῃ ἀπᾶ πθαΐ πάτο 

1,ϑυῖθ ἀπᾶὰ πίθᾶθῦ δηάθγο ἰπ Ζυκιαπῖν πὰ 80 βἰπά ὑῖγ πἰθ Ἴπθθεῖ ἀϊο- 
βϑίθθῃ ἡϑοῖ ἀθιηβθῖ ρθη (ϑβοίζ. 

8. Α.. [8ὲ ΕἸδύθῃβριθὶ οἷἱπ Ὀϊησῦ Β. Ναί] οι ἄἀοομ. Α. [80 δυοὰ 

"πα 8 
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(ἄρ᾽ ἔστε κἀνϑρωτιός τι πρᾶγμα; --- πάνυ μὲν οὖν. 
-- ἄνϑρωπος οὖν αὐὔλησίς ἐστιν; ---- οὐδαμῶς. 
-- φέρ(ε) ἴδω, τέ δ᾽ αὐλητάς; τίς εἶμέν τοι δοχεῖ; 
ἄνθρωπος, ἢ οὐ γάρ; --- πτάνυ μὲν οὖν. --- οὐχ οὖν δοχεῖς 
οὕτως ἔχειν (χα) καὶ περὶ τὠγαϑοῦ; τό γα 
ἀγαϑὸν τὸ πρᾶγμ᾽ εἶμεν χαϑ'᾽ αὖϑ᾽ ὅστις δέ χα 
εἰδῆε μαϑὼν τῆν᾽, ἀγαθὸς ἤδη γίνεται, 
ὥστσιερ γάρ ἐστί!) αὔλησεν αὐλητὰς μαϑών, 

10 ἢ ὄρχησιν ὀρχηστάς τις ἢ τιλοχεὺς σελοχάν, 
ἢ πᾶν γ(ε) ὁμοίως τῶν τοιούτων ὅ τι τυ λῆις, 
οὐχ αὐτὸς εἴη κα τέχνα, τεχνιχός γα μάν. 
Πλάτων ἐν τῆι περὶ τῶν ἰδεῶν ὑπολῖ ψει φησίν, εἴπερ ἔστι μνήμη, τὰς 

ἰδέας ἐν τοῖς οὖσιν ὑπάρχειν διὰ τὸ τὴν μνήμην ἠρεμοῦντός τινὸς καὶ μένοντος 
εἶναι" μένειν δὲ οὐδὲν ἕτερον ἢ τὰς ἰδέας. “τίνα γὰρ ἂν τρόπον, φησί, διεσώι- 
ζετο τὰ ζῶια μὴ τῆς ἰδέας ἐφαπτόμενα, χαὶ πρὸς τοῦτο τὸν νοῦν φυσικῶς 
εἰληφότα; νῦν δὲ μνημονεύει τῆς ὁμοιότητος (γενέσεώς) τε χαὶ τροφῆς, ὁποία 
τίς ἐστιν αὐτοῖς, ἐνδειχνύμενα διότι πᾶσι τοῖς ξώιοις ἔμφυτός ἐστιν ἢ τῆς 

ὁμοιότητος ϑεωρία᾽ διὸ καὶ τῶν ὁμοφύλων αἰσϑάνεται. πῶς οὖν ὃ Ἐπίχαρμος; 

4 [11 Εὔμαιε, τὸ σοφόν ἐστιν οὐ χαϑ᾽ ἕν μόνον, 

ἀλλ᾽ ὅσσα περ ζῆι, πάντα καὶ γνώμαν ἔχει. 
χαὶ γὰρ τὸ ϑῆλυ τᾶν ἀλεχτορέδων γένος, 
αἱ λῆις χαταμαϑεῖν ἀτενές, οὐ τίχτει τέχνα 

ὅ ζῶντ(α), ἀλλ᾽ ἐττώιζει καὶ ποιεῖ ψυχὰν ἔχειν. 

τὸ δὲ σοφὸν ἁ φύσις τόδ᾽ οἶδεν ὡς ἔχει 
μόνα" στεχεαίδευται γὰρ αὐταύτας ὕπο. 

ἀοὺ Μϑηβοὶ οἷη Ὀϊηρσῦ Β. Ναιάγ! οι ἀοοῃ. Α. ΑἸβο ἰδὲ ἀθὺ Μθῃβο οἷπ 
ΕἸδίοπβρίθ ἢ ΒΒ, Κοίποβυυθρβι Α, 1888 ψγθου βθμη, ψγὰ8 ἰβύ οἱη ΕἸδίθη- 
ΒΡ ΘΙου ἢ ͵Ὑαβ ἀὔπκὺ δὲ αἴσῃ χὰ βοῖπ ἢ (6) Εἶπ Μίθηβοι. Νίοῦ ψὴγῦ 

Β. ΞΘ ̓  δββυνουβίβη ἰοῦ, Α. ΟἸαιθβὺ ἀπ πὰ πἰομί, ἄμ88 68 βίο 80 δος 

δτδα υΐῦ ἄθπὶ Οἰαΐθη νοτμᾶ!εῦ Τ)Δ8 Οαΐθ ἰδ ἄοομβ ἀ88 Πίηρ ἐγ βίοι; 
ΜΙ 68 ΔΡΘΓ ρϑ]οσγηὺ μαὺ ὑμᾶ νοῖββ, πὰ ἀδὴη Ζὰ οδἰηθα (αΐθῃ; τ ]θ 

πϑΠ.]}10ἢ ΕἸ δ ΘΒΡ ΘΙ ΘΥ ἀθὺ μοὶββί, ἄθυ ἀλ8 ΕἸδίθῃβρίβὶ δυ]ογηΐ μαί, (10) οἄδγ 

Τᾶμζου το ΤΆΠΖΘη, ΚΥΔΏΖΟΪ ΔΘ γον ἀδ8 Βιπάθηῃ ρϑὶθγηΐ ἢδὺ πα ΘΌΘη80 
811 ἀογρ θίομθη τγὰ8 ἀὰ ψ]8ὲ, 80 ἰδὲ ἌΡΘΥΑΙ! ἀθὺ Ὀθυγοθπἂθ Ὡἱομῦ 56} θ8ὲ 
Καῃηβί, ΟᾺ] θοῦ Καὶ ἀπβέ]ου, 

4. Ἑϊππιαῖοβ, ἀ16. ὙΥ δἰβμδὶν ἰδ ποῦ πὰ ἰὼ ἄἀοῦ ἘϊηΖΔὮ] γουβδηάθῃ, 

ΒΟμάθγ 41165 γὰϑ ἀὰ ᾿ἰϑθί, μδὲ δίιο Ψογβίαηα, Ῥθπηη ἀ85 Ηθηπθηνοῖκ 

Ὀτΐηρσ (σθὰπ ἀπ βοματῆ θογίθρθη ν11180) Κοὶπθ Ἰοθπάϊσθ Φππρθη ὨΘΓΎΟΥ͂, 

βοπάθσῃ (6) Ὀταὐθε 818 θγβὺ δὰ8 παπᾶ νουβομϑῆν ἴΠΠθὴ 50 οἷμθ 3ὅ66106, ὍοοΒ 
16 5160} 8 τηϊῦ ἀἰθβοὺ ὙΥ οἰβμοῖῦ σου μϑ]0, ἀκ85 τγοῖθβ ἀἰθ Ναΐαν 8]1οη, θη 

βὶΘ Πα 8 ρϑηζς γόη βϑ ὑβὺ μϑὶθγῃηῖ, 

σι 

1ὅ 
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χαὶ πάλιν" 

ὅ [113] ϑαυμαστὸν οὐδὲν ἁμὲ ταῦϑ᾽ οὕτω λέγειν, 
χαὶ ἁνδάνειν αὐτοῖσιν αὐτοὺς χαὶ δοχεῖν 

καλῶς στεφύχειν᾽ χαὶ γὰρ ἃ χύων κυνί 
κάλλιστον εἶμεν φαίνεται, χαὶ βοῦς βοΐ, 

ὅ ὄνος δ᾽ ὕνωι χάλλιστον, ὗς δέ ϑὴν ὑἱ. 
χαὶ ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τῶν τεττάρων βιβλίων παραπήγνυσιν 

ὃ "Ἄλκιμος, παρασημαίνων τὴν ἐξ Ἐπιχάρμου Πλάτωνι περιγινομένην ὠφέλειαν. 
ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς Ἐπίχαρμος ἠγνόει τὴν αὑτοῦ σοφίαν, μαϑεῖν ἔστι χάκ τοὐ- 
των ἐν οἷς τὸν ζηλώσοντα προμαντεύεται" 

6 [264] ὡς δ᾽ ἐγὼ δοχέω, δοχέων γὰρ σάφα ἔσαμι τοῦϑ᾽, ὅτι 
τῶν ἐμῶν μνάμα ποχ᾽ ἐσσεῖται λόγων τούτων ἔτι. 

χαὶ λαβών τις αὐτὰ περιλύσας τὸ μέτρον ὃ νῦν ἔχει, 
εἷμα δοὺς χαὶ πορφύραν, λόγοισι ποιχίλας καλοῖς, 

ὅ δυσπάλαιστος ὧν τὸς ἄλλως εὐτταλαίστους ἀττοφανεῖ. 
ἢ [18] Εὐβτβατ. 2. ΑἄὔὕΥ. Νίς. ΓΤ ΚΒ. 155, 10 ΠΟΥ]. ἐν. Ἡρακλεῖ τῶι παρὰ 

Φόλωι. 
ἀλλὰ μὰν ἐγὼν ἀνάγχαι ταῦτα “πτάντα ποιέω" 
οἴομαι δ᾽ οὐδεὶς ἑκὼν πονηρὸς οὐδ᾽ ἄταν ἔχων. 

««ἈΞΙΟΠΙΣΤΟῪΥῪ ΓΝΩΜΜΑ͂Ι. 

5. [239] ὅτοβ. ΠῚ ({|01.) ἃ. 91, 29 ΝΜ. Μενάνδρου (651 ΚΟΟΚ) ναὶ. ἔτ. 58 

ὁ μὲν Ἐπίχαρμος τοὺς ϑεοὺς εἶναι λέγει 
ἀνέμους, ὕδωρ, γῆν, ἥλιον, πῦρ, ἀστέρας" 
ἐγὼ δ᾽ ὑπέλαβον χρησίμους εἶναι ϑεούς 
τἀργύριον ἡμῖν χαὶ τὸ χρυσίον μόνον. 

ὃ. Κοίῃ ὙΠ άθυ, ἀδ88 ὙΠΓ 50 ΒρΡΥΘΟΘη. ὑπ ἘΠ5 56] 8ὺ ψοίβ!]θη πὰ 

ὯΩ8 5606 βοβδῃ ρϑνυδοῖβοη ἀὔη κου. θη οἷη Ηππᾶ μΆ]0 ἄθῃ δηάθτῃ 
ΓᾺΣ ἀδ8 βοβδμβί Οδβομβορέ, οἷῃπ Οὐμβθ, οἷῃ ἘΠ561] ἄθῃ δηάθγπ ὑπᾶ οἷῃ 
ΒοΒυυοῖῃ 881} 4848 ἀμᾶτο ἐσ ἀδ8. βομδηβίθ. 

6. ὙΥῚΘ ἰοΒ πιοῖπθ (απὰ πΘπ ΟΠ 5. πηθῖπμθ, 80 γϑῖββ ἴθ 68 φΘηδι), 
γα νορ αἴθβθῃ τηθίηθη Ὑ ουΐθη ΠΟΟῺ οἰμμη8] ἀἶθ Βιθᾶθ βοίηῃ. δὰ πῖγα 

οἶποῦ 8ῖθΘ ΒΘΥΠΘὨΠΊΘη, ἀ88 Ὑυβιηβββ88, 488 βδίθ Ἰθέζύ Βδῦβπ, ἴβπθὰ σὸπ ἄἀθῃ 
ΕἸ θάθιηι Ἰόβθη, ἵἴμπθα οἷη ἀθναπὰ πὰ οἰπθη ῬΟγΡαγηδη 8] ὉπΊ]Θρθη, β᾽θ 

τηΐύ βοβδηθη βϑάθῃ σου σϑιηθη (8) πὰ ἀᾶπη αἷθ ἀπάθγη ἀδηῦ ἰοῦ Ὁθ- 

ΖΝΙΏΡΘΗ, ΘΥ 86] 08ὺ οἷπ βοῦ νου Ὀθζιησηθν Ηδ]α, 
1. Ῥοοῖ ἰοὰ ἐμὰ ἀδ8 41108 πΠῸΓ δὰ Ζπαπρ. ΕὙΘΙ Πρ, ἀπ κῦ τηΐ οι, 

ἰδέ ΝΙθιηδπ βομ] θοῦ οὐδ ἀρ] ΠΟ ΚΠΙΟΒ, 

ΑΧΙΟΡΙΒΞΤΟΒ᾽ ΟΝΟΜΕΝΒΑΜΜΠΙΟΠΝΑ. 
8, ρίοδαγηι βασί, ἀἰε Οδί(θν' βοίοη πα, Ῥαδθον, Εγᾶδ, ϑόηπο, 

διδν, δίθγηθ. ]οἷἢ αὖον καθ αἷς Μεϊπισισ δεζοηίμοη, πἰ ιίοδα δέον 

ϑδίθη ΓᾺΡ τπὸ πὶ Οοἱα- ἀπα δὲ δον σοί. 
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9 [246] [ὈΡΙα.} οομ8. δὰ ΑΡΟ]]. 156 Ρ. 110 Α [εἷ, Ερίοι. Ἐπη. ὃ Υ] 

συνεχρέϑη χαὶ διεχρέϑη χἀπῆλϑεν ὅϑεν ἦλθεν πάλιν, 
γᾶ μὲν εἰς γᾶν, πνεῦμα δ᾽ ἄνω" τί τῶνδε χαλεπόν; οὐδὲ ἕν. 

10 [240] ὕτεμ. ὅδ. ΤΥ 45 ῥ. 584}. 

ἅ γα φύσις ἀνδρῶν τί ὧν; ἀσχοὶ πεφυσιαμένοι. 
11 (2417] βΈχτ. δᾶν. τιδίῃ. 1 2718 (νρὶ. Οἷο. Ταϑο. 1 8, 15) 

ἀποϑανεῖν ζμὴ εἴγη, τεϑνάκειν δ᾽ οὐχ ἐμέν {γα) διαφέρει. 
12. [249] Ριστ. ἀ6 ἔοτί. ΑἹ. Π| 8 Ρ. 3868 

γοῦς ὁρῆι χαὶ νοῦς ἀχούει" τἄλλα κωφὰ χαὶ τυφλά. 
18 [250] Ῥου;γΒ. ΧΥ͂ΠΙ 40, 4 

γᾶφε χαὶ μέμνασ᾽ ἀπιστεῖν᾽ ἄρϑρα ταῦτα τᾶν φρενῶν. 
14 [251] Απιβτ. Μοίδρι. Μ. 9, 1080: 16 χαλεπὸν δ᾽ ἐκ μὲ χαλῶς ἐχόντων λέ- 

γειν χαλῶς κατ᾽ Ἐπίχαρμον" ἀρτίως τε γὰρ λέλεκται καὶ εὐϑέως φαίνεται 
οὐ χαλῶς ἔχον. 

15 [252] 8. ΧοπΟρΡἤδπο8 Α 1ὅ Κ., 40. 
16 [2538] Ατηξν. ΥΠ 808 Ὁ 

τὰ πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ἐγὼν ἀποχρέω. 
17 [258] ὅτοβ. Π|ι. 87, 18. Η. 

τς ὁ τρόπος ἀνϑρώποισι δαίμων ἀγαϑός, οἷς δὲ χαὶ χαχός. 
18 (261] Απροᾶ, Βοίββ. 1 125 

ἐφόδιον ϑνατοῖς μέγιστόν ἐστιν εὐσεβὴς βίος. 
19 [262] Απιβύ. ποῖ. Π 21, 13940 18 [ὁοὔπὸ 1,118] 

ἀνδρὶ δ᾽ ὑγιαίνειν ἄριστόν ἐστιν, ὥς γ᾽ ἐμὶν δοχεῖ. 

9. Ἐξ νουθαηα βοὴ ὑπᾶὰ βομϊθὰ β8ιοἢ, ὁ Καπὶ τιίθαθυ ᾿ἷη, ὍῸ 68 

Βουκαηι: Εχάθ ζὰν Ετάθ, ἀον δυο ἰη ἀἰο Ηδμ6!1 ΥΥ7 88 ἰϑὺ ἀδθϑὶ βομυσίογίρ ; 

ΒΑΓ ποι ! 
10. Υδβ ἰδὲ πὰ 4180 ἀϊθ Ναί ἀθὺ Μθῃβοιθηἵ Αὐξρθθϊαβθηθ ΒΆ]ρθ. 
11. Θύοσθθη πηὔββϑοη Ὁ] 6 παῖ ἔθγῃ, ἀοοῖ ἰού βοῖῃ ---- 488 δύ ΠλΪγ Θρ 8]. 
12, ΝΣ ἀθὺ ψογβίαπα ἰβιβ, ἀδὺ βίϑῃξῷ ἁαπὰ πότί, Α11685 δπᾶθγθ ἰβὺ 

ἰδ} απα Ὀ]ηα, 
18. ΝΟΘΒέθυπηοὶῦ πὰ Μίββίσδιθη, ἀδβ βἰπὰ ἄθβ (ἀϑϊβίθβ Ασμηθ. 
4. έπη 65 ἰδέ δου" αὐ ὠπγοἠ σου Ῥογαογεάΐζοη οἴποπ γἱοἢ- 

ἐσοη ϑολίιδ5 χὰ δίϊάοπ παοὴ Ερίοπαγηι. ᾿ἜΒθα ἰδ 95. δαβρθβρυο θα 
ππᾶ ρἸθίο ἰδ ἀθν ἘΘΒ]ῸΥ ἀδ. 

16. Υ7α8 νογάθπιὶ σιυοὶ Μίβη ποῦ βρύδοβθῃ, ἄδζι Ὀἷπ ἰοὴ Δ] 1οἷη ΜΆΠ 8 

δθπυρ. 
117. Τοῦ ΟΠΒαγα κίον ἰδέ ἄθῃ Μϑμβοιθη ἰμν σαΐου Ὀᾶτηοη, πϑ] θη δα οἢ 

ἴῃγ βοβ θούου. 
18, Ἐπ ἔγομηπηθϑ ΓΘ ῦθα ἰϑὺ ἄθη ΒΘ θυ] ομθη ἀδ8 Ὀοϑί Ζθαγροὶά. 
19. Ἐὰτ ἀθῃ Μοηβοβθη ἰδὺ Οθβυμπάμοὶς ἀὰ8 Βοβϑίθ, υἱθ᾿β πιὶνγ βομϑὶ- 

ἤθ Μ01]]. 
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20 [2608] --- --- 18940 25 

ϑνατὰ χρὴ τὸν ϑνατόν, οὐχ ἀϑάνατα τὸν ϑνατὸν φρονεῖν. 
21 [264] Οἴο. δὰ Οα. ἔν. ΠῚ 1, 23 

γνῶϑι πῶς ἄλλωι χέχρηται... 
ΖΔ [265] σεν. ὅτ. ΕΥ̓ 110 Ρ. 640 Ρ. [νρῇ. 245] 

εὐσεβὴς νόωιν πεφυκὼς οὐ πάϑοις χ᾽ οὐδὲν χαχόν 
χατϑανών᾽ ἄνω τὸ τυνεῦμα διαμενεῖ χατ᾽ οὐρανόν. 

28 [266] --- --- Υ͂ 101. Ρ. Τ0ΞΡ. ὁ μὲν ᾿Επίχαρμος (Πυϑαγόρειος δὲ ἤν) λέγων 
οὐδὲν ἐχφεύγει τὸ ϑεῖον᾽ τοῦτο γινώσχειν τυ δεῖ" 
αὐτός ἐσϑ᾽ ἁμῶν ἐπόπτας, ἀδυνατεῖ δ᾽ οὐδὲν ϑεός. 

24 [267| --- --- ὙΙ 18 Ρ. 144 Ὀ. 

ὡς πολὺν ζήσων χρόνον χὠς ὀλίγον, οὕτως διανοοῦ. 
9 [268] --- --- ΑΙ 21 ρΡ. 149 Ρ. 

ἐγγύα (δ᾽) ἄτας {γα) ϑυγάτηρ, ἐγγύας δὲ ζαμέα. 
96 [269] --- -- ΥΠἹ 21 Ρ. 844 Ρ. 

χαϑαρὸν ἂν τὸν νοῦν ἔχηις, ἅπαν τὸ σῶμα χαϑαρὸς εἶ. 
27 [210] Οὐπνυτ. (ἢ 60]. 14 

͵ αἴ τί χὰ ζατῆις σοφόν, τᾶς νυχτὸς ἐνθυμητέον. 
χαι" 

25. [271] ᾿ 
πάντα τὰ σπουδαῖα νυχτὸς μᾶλλον ἐξευρίσχεται. 

29 [212] ΘἙπι,.. 1 15, 1Ὁ 

οὐ λέγειν τύγ᾽ ἐσσὶ δεινός, ἀλλὰ σιγᾶν ἀδύνατος. 
80 [213] (ΡΙΔ:.} Αχίοον. ρ. 8666 

ἁ δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίξει᾽ δός τι χαὶ ἡλδυὶὰ τέ χα. 

20. βίου] ομ6 αθάβη θη 8011 ἄἀθγ β' θυ] ομθ πορθα, ποῦ ἀπβίθιθ- 
Ἰομθ ἀδγ ΚΘ ῥθυ] ομ6, 

21. Τατηθ ἀδγαιβ, πῖθ ΘΓ ἀπᾶθγο Ὀθπηαίζί, 
22. Βῖδει θὰ ἴθ Ηδθγζθη ἔγομηπὶ ρϑατίθὶ, πἰγά Ὀὶν ἱπὶ Τοὰθ Κοὶμ 

1μοά νἱ]ἱάογέδμγθη. Τὴ ον ΗἩδηθ πἰγὰ ἀν Ηδαοι ἵπὶ ΗΪπιπιθὶ οπΐρ Ἰθθθη. 

38. ΝΙΟΒίΒ ϑηὐβίθεν ἀθν οὐμμοῖς; 488 80113ὲ ἀπ Ἰογῆθῃ. Ἐπ βο  θϑὺ 
ἰϑῦ ἌΠΒΟΡ Αὐΐβθμοσγ, πὰ θοὶ Οοἱὲ ἰδ Κοίη Τλῖπρ ἀππιδρ! ἢ, 

24. Τοαβ8 ἀὰὰ ΒΟΜΌΒΙ ἰδηρθ 818 Κυτξ Ἰθῦθῃ Καπηβῦ, ἀδγαὰξ τἱοῃῦθ 
αἀἰοι οἰη. 

25. ον οθ]οπάππρ ΤΟΟΙίου ἰδὲ αἴθ Βαάγρβομαῦε ὑπαὶ ἀθν Βάγρβομαξ, 
ον Μουαβί. 

26. Ηδϑὶ ἀὰ τϑίμϑη βἴπη, 80 ἰβὺ ἀθίηῃ ρϑῃζου ἘΚ ὄσρϑν σγϑίῃ. 
91. Βυομδὶ ἀὰ οὔναβ ΚΊαροθ, 8ὸ θάθηκ᾽ 68 πῃ ἀθὺ ΝϑοΝί, 

25, Α116ὁ5 ααΐθ ἤπάοῦ πῆδπ θοῦ Ὀοὶ ΝΙδοβι, 
29. ΝΟ. χὰ τρᾶθῃ Ὀἷβὲ ἀὰ ἐμ μῖρ, βοπάθγη σὰ βοινγοίρθι ἀμ βμὶρ, 

80. Ἠαδπὰ υἱγὰ μὰν νοῦ Ηδπὰ σου βοῦθη, θη ἀὰ πΘΒπΊθὴ ΜΠ 8, 
80 φίθ! 

1915, Εταρτη. ἃ. Ὑόγβοκυ, Ἴ 
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81 [214] Ῥευτ. Ῥορὶ. 1ὅ (πρὸς τὸν ἄσωτον) 

οὐ φιλάνϑρωπος τύγ᾽ ἔσσ᾽" ἔχεις νόσον, χαίρεις διδούς. 

82. [215] --- ἀ6 δᾶ. ρορῖ. 4 ὑ. 21 Εἰ [οἢπὸ 1, ΘΠ, 1]8] 

χεοτὶ πτονηρὸν οὐκ ἄχρηστον ὅπλον ἁ πονηρία. 
88 [254] ὅτοβ. ἤου, (Π1) 29, 84 Η. 

ἁ δὲ μελέτα φύσιος ἀγαϑᾶς πλέονα δωρεῖται, φίλοι. 
81 [286] --- 858,21 Η. 

τίς δέ χα λώιη γενέσϑαι μὴ φϑονούμενος φίλοις; 
δῆλον ὡς ἀνὴρ παρ᾽ οὐδέν ἐσϑ᾽ ὅ μὴ φϑονούμενος" 
τυφλὸν ἠλέησ᾽ ἰδών τις, ἐφθόνησε δ᾽ οὐδὲ εἴς. 

80 [286] --- 14, 81Ν. 
σώφρονος γυναιχὸς ἀρετὰ τὸν συνόντα μὴ ἀδιχεῖν [ἄνδρα]. 

86 [281] ΧΈΧΟΡΗ. οι. ΠΊ,20 μαρτυρεῖ ὁὀὲ καὶ Ἔ. ἐν τῶιδε" 

τῶν πιόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάϑ᾽ οἱ ϑεοί. 
καὶ ἐν ἄλλωι δὲ τόπωι φησίν" 

81 [288] 

ὦ πονηρέ, μὴ τὰ μαλαχὰ μῶσο, μὴ τὰ σχλήρ᾽ ἔχηις. 
88. [211] 5ὅτοβ. Εοὶ. 11 15, 1 

χερὸς {δὲ) τοὺς πέλας πορεύου λαμπρὸν ἱμάτιον ἔχων 
χαὶ φρονεῖν ττολλοῖσι δόξεις, τυχὸν ἔσως (οὐδὲν φρονῶν). 

89 [218] --- -- 18. (οπὸ 126 Π1Π18) 

τῶι λόγωι μὲν εὖ διέρχης τιάντα, τῶι δ᾽ ἔργωι χαχῶς. 

81. θὰ θἱδύ πἰομέ τπϑηβο θα γθα ΠΟ; ἀὰ Ὀϊδὲ υἱθτηθὴῦ Κυδκ, 

Ὀὶγ πιδοιῦ ὰ ἀδ8 βοδθηκθη Ετθαάθ, 
82, θρθὴ ϑοδαγκθη ἰδὲ Θομυγκογοὶ Κοῖημθ ἀπ ΡΥ ῦθαγο ὙΥ ΑΒ. 
88, ΤοΟΒ ἀϊθ ὕβαηρ, Ετοαμᾶθ, σίθῦ τθῦν δὰ 818 σαΐθ Αμ]αρθ. 
84. ὙΥοΥ τυῦγάθ πίομῦ ρσοση σοῃ δοίηθῃ ΒὙθαπᾶθῃ Ὀοποίἀθὺ πϑγάθῃ ἢ 

γοΣ πἰοδῦ Ὀϑποίάθε τὶν, ἀοσ Μδηπ ἐδυρὶ ΚΙ τ] οἷ πἰοίβ, Επθα ΒΙ᾿ πάθη 
Ὀϑμλ ]οἰἀθὲ τηϑηομου, ἀθσ ἴμπ Θγθ] οί, ἀθοΣ Ὀϑποίἀθῃ ἐδαΐ ἴμπ ΚΟΙΠΟΥ, 

85. ΕἘΐΠΟΙ Ὀτάνομ ΕἾΔ Τυροηᾶ Βοίβδῦ: ἴἤσοπη δίίθη πΐομς τ 68 
ζὰ (δυη. 

80, Μάμο Ἠθίβϑὺ ἀθύ Ῥγοῖβ, ὰἂπὶ θη ἀπ8 ἀϊο δέον 41105 ααΐο νοῦ- 

Κααπΐθη. 
81. Τα βοδυγκο, ἀθη κ᾽ πἰομῦ δαΐ ἀδ5 Ὑ͵ϑίομθ: βοηβὺ Κυίορβὺ ἀὰ ἀδ5 

Ηατίο, 
85. Οοὴ χὰ ἀθίποη Βοκδηπίοη ἰῃ ροἰδησοηάθαι ἀϑπαπάθ: ἀδηῃ 

ψογάθη υἱθὶθ πιθίποη, ἀὰ δαρϑοὺ γοιβίαπά, πϑὴ ἀὰ νἱθ] θοῦ δΌοἢ 

Κοίηθη Βαβί, 
89. ΙῃΏ ἀρίποη Ὑουίθῃ ἔσθ ἀὰ 41168 σιιξ 8, δΌΘΥ ἰπ ἀθίπθη 

γγογκθη 6]. 
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40 [279] --- 81, 20 (ο. 1.) 

φύσιν ἔχειν ἄριστόν ἐστι, δεύτερον δὲ (μανϑάνειν). 
41 [280] --- Πογ. 1Π ἰ. 1,10 

οὐ μεταγοεῖν ἀλλὰ προνοεῖν χρὴ τὸν ἄνδρα τὸν σοφόν. 
42 [2851] --- --- 20, 8 

μὴ (ἐ)τεὶ μεχροῖς αὐτὸς αὑτὸν ὀξύϑυμον δείχνυε. 
43 [282] 

ἐπειπτολάζειν οὔ τε χρὴ τὸν ϑυμόν, ἀλλὰ τὸν γόον. 
44 [283] 

οὐδὲ εἷς οὐδὲν μετ᾽ ὀργᾶς κατὰ τρόττον βουλεύεται. 
4δ [297] ΑΝΤΗΟΙ, ΜΆΗΑΡΕ, [ΕἸΪπἄθτβ Ῥοαϊο Ῥδρ. 1 . 8] ΠΙ. σαδτὰ, ν. ΟὩγ. 

8) Ἐπιχάρμου 
ζἥχεστα γ᾽ ὅσ)τις δυστυχῶν βίον τ᾽ ἔχων 
{μηδὲν χαλόνν) τε χἀγαϑὸν ψυχᾶι διδῶι, 
(ἐγὼν μὲν αὐτὸν οὔτε φασῶ μαχάριον, 
{φύλακα δὲ μ)ᾶλλον χρημάτων χαλῶν {κακόν). 

Ὁ) Εὐριπίδου [ἔτ. 198 Ν.] 
εἰ δ᾽ εὐτυχῶν τις χαὶ βίον χεχτημένος 

μηδὲν δόμοισι τῶν καλῶν ϑηράσεται, 
ἐγὼ μὲν αὐτὸν οὔποτ᾽ ὄλβιον καλῶ, 
φύλαχα δὲ μᾶλλον χρημάτων δυσδαέμονα (}). 

46 [299] ῬΗμ Θι.. ἴῃ ὅθι. ΤΥ 203 Ρ. 400 Αποὶι. ρογγο ορέϊηιε ἀἰαὶϊέ Ἰἰριοδιαγηνιϑ 
ἱφμίσιηᾳιιο, αἷὲ, πεΐη8 ἀοἰηφιὶέ, ορέζηειι 8 εδὲ υἱγ! πεῆιοὸ 68ὲ εἩϊηι 
ἑηποσθηϑ, δ ην0 γερτεδεηϑὶοη 8 ρον 8. εἰ Ἐπιγὶρίαο8 [ἴν. 954 Ν.]' φιοίοιρεχιιο 
ἐποοηεϊηεηεβ δεν οἕ κοάξ ἴνι οἶδ πιαΐμηι ὑπιϊηνϊοϊΐαα δὲ ὑνυϊιιϑεϊξίαο, ηναϊὶ ϑιριέ; 

ἵν φιΐδιιθ αὐμέοηα ορροϑίΐα ργαευαϊεπξ, υἱγίιιἐε »γαεά; ἐπ αἰδὲθ ὑεγὸ ἐΐα, φιιαϑὶ 
αὐφμαὶϊὶδ δἰἐ οοηυηϊασξο; ἰΐα πιὸ να] δἰπὲ φιὶ οὐρα πιαῖα μωδεαπὲ βίηα το ϑοπο. 

40. Ταϊοπὶ Βαθθη, ἀ88 ἰδὲ ἀδβ Βοβίθ, ἀδ8 ζιγοίίθ 68 ἄδϑηῃ. 

41. ΝΙΟΒὺ πδομθοάθηκθη, βοπάθση νοσθθάθη θη 5011} 6. τυοῖβθ 

Μδμπη. ᾿ 
45. Ζεῖρο αἴθ πἰομς ἄρον Κ ͵οι εἰ κοἰύθη ουτορί. 
48. ΝΟ. ἀθὺ Ζοσπ, βοπάθσῃ (6. αιβίαδῃπάᾷ 188 οὐὔϑηδαΐ 

Βο τ] ΠΊθη. 
44. Κοίη Εἰησίρον ρῆορε ἱπὶ Ζογσηθ Βδί, τῖθ 5810 8 θυ γί, 
45. Ὑ͵ δὲ πίομὲ ἱπὶ ρου ησβίθη Τρ] ΟΕ σὰ Ὀϑϑύθμθη πὰ βοίῃ Α αβἸκοπηπηθῃ 

Βιδί, ΔΌΘΥ βϑίῃϑν 6616 πἰομίβ Οαίθβ πα βομὅποβ σῦπην, ἄθῃ τογάθ ἴοἢ 
Κοίηθδνορθ β ΠΟ. πθηηθῃ, βοπάθγη υἱθ θην βομόπον βομἢξ:θ βοΒ]θο ίθῃ 
Ηᾶιον. 

46. ὙΥὙοΥ δὴ ννϑηϊρβίθη {6 }10, ἰδὲ ἀθγ θθϑίθ Μδαηη, Ὥθηη Νιοιηδηα 
δύ Ὡμβοδ] μα, ηἰθηδηα οἤπθ 866], 

“Ἐ 

ΓῚ « . 
- Φιο 
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ΕΡΙΟΗΑΒΜΌΒ ΕΝΝΙ. 

ΑἹ [1 ὙΔ}]6η) Οτο. Δ. Π 16, δ1 αὐ σα βοηιηἑαυϊέ [πᾶτη]. Ἐξηπΐα5], ἑέα παγγαυὶξ 

“υἷθιι5 Ηονιονι8 αὐθ886 ροεία᾽ [Δπη. 1]; ἐδονηφιια πὶ Ἐριοδαγηνο 
παηὶ υἱάοϑαν δοηιΐαῦγα πιϑα 600 6556 πιογί 9. 

48 [5] Ῥειβο, 1 841 Ἡ. (θη δ ταὶ ῃ}6}}8) 

-ο- τοῦτα σολρὺδ 65ί, αἱ πιοπίϊ8 ἱσπὶς 68. 

49. [8] ὙΛΈΒΟ ἃ. τὸ τ. ] 4,1 δίμδ [πᾶτη]. ἀρτίου! αγ86] ργίποίρία δυχιέ οαάθηι, 

ψμαθ ᾿ιμαὲ 6556 Ἐππῖωβ δογὶδὶΐ, ἀγα ἕόγτα ἀπίηια 6 50]. 
50 [6] --- ἃ. Πηρ. 1. Υ ὅ9 ἑέαφιις Ερὶοδαγηνιβ (οι) ἀἱοὶέ ἀδ πιθπΐε ωριαπα αἷξι 

ἐδήίο δε ὧδ δοῖδ διωηρίιδ (ἰσηῖβ ἵ. δ. 801) ἰδχμθ ἰοΐμ5 τη 8 65ΐ, 
μὲ ᾿ιιογε8 Κγἱσίάαο ϑιμιξ παρ, τὸ ϑργα οδίομϊ. 60. σχιέδηιβ ὑμιοὐβ οαοίιεηε δὲ 

ἐεγγα ονιθῖα ἐασενμογμηπί, φιιοα Ρογ ἤο8 παΐμγα 

51 [2] 7 ἰσογὶ πεδοοί σαϊογθηι αἰσμθ ὠπιογὶ αγἰ μα θην. 

Ὁ2 [4] --- --- θ4 αὐοϊένο ΟΡ πναΐδὺ ψφιοα ἔεγγα ηναΐογ. ἤαθο δηΐηι 

ἐοΥΤὶδ σεμίϊβ οπιπῖδ ρερογὶί δὲ γοδιμηὶϊέ ἀθημο 

φμασ(φιξ) ἀαἱ οἰϑαγία, 
μὲ αἷἱὲ Εὐηνυῖιδ; φιιαθ φιοά σοεγὶέ ἔγυσεδβ, Οον 68. απέϊιδ ἐπῖρν Ο φμοὰ τλθῖο 
Ο. θδ ἑάἄονι μὲ ἀεὶ Οαοίνον οὲ Τογγα Τιυρὶξον δὲ Τρῖο, φιοά υἱὲ αἷὲ Ἐπ 

58 [1 ἐδήίο δδέ 5 Ϊμρή6 φιθηι ἀἶσο, χφμθπὶ σγαδοὶ υοσαπέ 

αϑγδι; χιΐ υοπίι5 δεί δί πιιῦδδ, ἐηιδθῦ ροδίδα, 

αἰψιθ δὰ ἱμριῦγο Κγίσιδ, υδπίιδ ροϑέ δέ, αὖῦ' ἀδπο. 

μαδοδ ργορίθγ Περὶ δμπέ ἰδία χα αἴσο {ἰδὲ, 
ὅ φμα πιογίαϊδ (αθχιθν αἰψι6 ὠὐϑες δοϊμαδψμα οπιὶδ Ἰμυαί. 

84 [8] --- 68 λέπο Εριοδπαγηιθ Ἐπὶ Ῥνυοϑβϑογρίπανι φμοόχια ἴδβο. ᾿πη8}}} 

ΕΡΙΟΒΑΒΜΌΒ ΕΒ ἘΝΝΙΌΞΒ, 

47. ΘΠ ἱπὶ Ττδαπηθ ἀλη το 68. ταῖοἢ, ἰομ. 8ϑὶ βϑϑίοσθθῃ. 

48. Ὧο Κὄγρογ ἰδ Εγάθ, δΌΘΥ ἄθὺ (ἀὐϑίϑβὺ Ἐθου, 

49. ἢαδδογ, Εγαᾶθ, Ηαμοῦ μπᾶ δόηπθ εἰπα αἷδ Εἰοπιθηίθ ὅν Ῥ6](. 

ὅθ. 6165 ΕϑΘΥ ἰδῇ σοῃ ἀθὺ βοηΠΘ ῬΘΠΟΠΊΠΘη πα 68 ἰβὲ σὴ (ὐθίβῦ. 
ὅ1. Ῥωγοῦ Ἡϊδδοδμησ υοπ ἔδμδΡ μπᾶ Ῥἴα55 6 μδαϑοπ Πδηηιοὶ πὰ 

ἔγαδ αἰϊθ5 φοδοπαΐξεη, πὶ] ἀἰθ Ναύαγ ἀυγοῦ δἰθ Ὑ ἅστιηθ ἀθν ἘΚ ἃ] 06 πηϊβοδς 

πη Ττοοϊκηΐβ ἀον ΕΘ ίϑ. 
δὅ2. δὲς Μωΐορ ἔγαθ δῦ 4110 Οθβοθοίθσ θυβοβαῦθη. ἀπ πἰπητηΐ 

βἷθΘ πθᾶάθυ ἴῃ 510} δὰρ.ι πᾶ 6 ἰβὺ οβ, ἀϊθ Ἐλαιίοσ ἀαγθιοίοὶ, αἱ Οδγ 65 

Ποϊὶδδί, ν)6}} δἰ 1 Ἐὐυἀομίθ ἐπὶ βομοββο ἐγᾶρ, 
δ8. Τῖδ8 ἰβῦ θῃθῦ Ψαρίζοτ, ἄθῃ ἀΐθ ατίθομβθῃ ἔλα πθηπθη. ἘΣ ἰβὲ 

γιὰ υὑπὰ Ὑ ΟἸΚΘη, ἄδηπ Βορθὰ πὰ δὰ8 Βθρθὴ πἱγὰ Κα]ύο, ἄδπη μὰ 
πα δ 8 ποθ Γλιΐύ, Ταγαπὶ ἰδὺ 811 θη68, σγὰ8. ἴοβ αἷν μουζᾷμ]θ, Φαρίδου, 

ἰπϑοΐδϑστι 6. ἰῃ ρ]οίοθθν ὟΥ οἶβθ 8165 Μϑηβοῆθη νῖθ βιδάΐοη πὰ Τίογθῃ ΕΠ], 
4, ῥγοδογρῖπα ᾿εῖδοί α67 Μοπα, τυεῖϊ δ᾽ πίον ον Εγαθ σι υογνοῖϊοπ 
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αρρεϊϊαὲ φμοᾶ 8βοἱεὲ 6886 8ιιῦ ἐογγὶϑ; ἀϊοία Ῥγοθογρίηα, φιοά ἤαδο τι 86γα 
»όηβ ηιοᾶο ἴηι ἀδαΐογαηι νποο ἴπ βἰνυϊϑέογαηι ραγίοηι Ἰαΐδ ηιουοίμγ. 

ΑἸΒΙΟΠΙΣΤΟΥ ΚΑΝΩ͂Ν 
γε]. Α 10. 

δδ [289] ΤΈΒΤυΙΩ,. ἀθ δηΐπηα 40 (311, 8 Ὑ7188.) οσέθγινι Εἰ. οὐΐαν ϑιρηηύηι αρίοοηι 

ἐηΐον αἰυϊπαξίοηε8 8οηιν δ οαὐμἶϊέ ον ΙΝ ΪοολοΥο Αἰβμενϊοηϑὶ. ΑἹ ροῦγο χιῶα 
ποη εϑὲ εαὦ αγδιίγὶο ϑοηυίανε (παρε δὲ Εἰ. ἰέα 8οη ἐδ), φιοηιοᾶο ἴρϑα εγὶξ εἰδὲ οαιιϑα 
αἰἴϊομῖνι8 υἱδὶονυϊθ ὃ ἘΣ Ὀογ τηΐο ΤΥδαμ οΥ ]Π]πησοη γουθοῦ 877,8 οἱτο: Αὐγέθριοη, 
Απρῆοη, ϑέγαδο, Ῥ)ϊοοδογιθ, Ἐριοϊπανγηειβ τ. 8. ̓ἡγ. 

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ ΠΟΛΜΙΤΕΙΑ͂ 
ν 8]. Α 10. 

56 [266] Οτεμ. διυ. Υ 119 Ρ. 119}. ὅ τε χωμικὸς Ἔ. σαφῶς περὶ τοῦ λόγου 
ἐν τῆι Πολιτείαι λέγει ὧδέ πως" 

ὅ βίος ἀνθρώποις λογισμοῦ κἀριϑμοῦ δεῖται πάνυ" 
ζῶμεν ἀριϑμῶι χαὶ λογισμῶι" ταῦτα γὰρ σώιζει βροτούς. 

δῖ [250..251] εἶτα διαρρήδην ἐπιφέρει" 
ὅ λόγος ἀνθρώπους χυβερνᾶι κατὰ τρόπον σώιζει τ᾽ ἀεί [εἴ]. 
ἔστιν ἀνθρώπωι λογισμός, ἔστε χαὶ ϑεῖος λόγος" 

(ὁ δέ γε) τἀνθρώπου πέφυκεν (ἀπό γε τοῦ ϑείου λόγου, 
χαὶ φέρει πόρους ἑχάστω!δ περὶ βίου χαὶ τᾶς τροφᾶς. 

ὅ ὃ δέ γε ταῖς τέχναις ἁπάσαις συνέττεται ϑεῖος λόγος, 

ἐχδιδάσχων αὐτὸς αὐτούς, ὅ τι ποιεῖν δεῖ συμφέρον. 

»Περσί, Ῥγοβεγρίπα ἰδέ δεὶπ Ναπιθ, τοδὶ 67 τὐὶε οἰπα δορίαπσε δαϊα παοὴ 
γϑοδίβ δαϊὰᾷ παοὴ {πὲ οἰοὴ ἐπὶ αἴθ Ἡοῖία ζογίδουοσί. 

ΚΑΝῸΝ ὉῈ5 ΑΧΙΟΡΙΒΤΟΒ, 

ὅδ. 1. Ἰοεσί φοσαν ἄδη γγδοβίοπ Ἡογέ μπίδγ θη Εογπιθη 6 ἢ δἰδοασιπς 
ἄτη Τράνιθη δοὶ, αἷς πίοδέ οὐ κγοἶ πογυογσογιζοπ τεῦ θη ΚΟπηΘΉ. 

ΨΕΒΕΑΒΒΘΌΝΟ θῈΒ5 ΟΗΠΕΥΒΟΘΟΝΟΟΗ͂, 

δ6. Τ)α8. τηθηβο]Ποθ ΤΠ θθη Ὀγδαοιῦ νοῦ 8]16πὶ Ν᾽ οτβία πα ἀπὰ ΖΔΕ]. 
γΥΙ Ιθῦθη ἄυτοι ἀἰθ Ζ8 81 απ ἄθῃ Ὑογθίαμα. Τοηη 85 ἰϑὺ 68, γἃ8 

αἴθ Βιου ] οθθη πὶ Τ᾿ θθῃ θυ μᾶ!ι, 
δή. Ὠῖθ ογπαηῖρ Ἰοπκὺ ἀἰθ Μθπβοῖθη πδοὰ Οθοῦμν ἀπὰ ον] βἷθ 

ἱπηθσάασ, ΠῈΣ ΜθηβΟΝ δαί βοίπθη Ὑογβίαπα, 68 ρίθοῦ δΌθ δον οἷπθ 
ποι ομο ογπαπῆ, πᾶ ζδὺ ἰβύ ἀϊθ πηθηβο ]ομθ ογπαηῖρ δὰ8 ἀθὺ 
ποι! ομθη ροῦοσθη ἀπᾶ 56 Ὀτίπρσὺ οἰποπὶ Ψ6ρ]]οἤθη ἀἷθ ΜΊ 6] σαπὶ ΠΤ Όθα 
ἀὑπᾶ αἷἰθ Ναῆσχαπρ. Τὰ αἷθ ρσδι! ομθ Ὑ υπαμῆ τηϑομῦ βίο ἷπ 8]]6ὴ 
Κυπείθῃ ροϊίοπᾷ, θη 56 δἰ]οὶπ Ὀθιθητὺ αἷθ Μθηβομθη, ᾿͵88 ΤΏΒῊ 
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εὖ οὐ γὰρ ἄνϑρωπος τέχναν τιν᾽ εὗρεν, ὅ δὲ ϑεὸς τοπάν. 
ἱφέρει. ὅ δέ γε τἀνθρώπου πέφυχεν ἀπόγετοῦ ϑείου λόγου τι8. 4]. 

ΧΙΡΩΝ. 
88 [290] Ατηξν. ΧΙΥ͂ 648} [νρὶ. Α 10] 

χαὶ πιεῖν ὕδωρ διπλάσιον χλιαρόν, ἡμίνας δύο. 
59 [248] ΟἜπΝΒοκ. ΥἹ1 6 [θόχ. 195] οοπέγα εἴθ [ΕΣ ΡΒΟη νὸρ Καηΐάο8) ζδυε6 

οπῖ68 Εἰριοδιανηυιοὶ δοοιὶ οοΐαυο ᾿λδηδὲ παϑοὶ ποσαυογιρι, 
60 [292] Οουσμει, ὙΠ 8,6 ΚΕ. αἰΐονι ϑψγαοιϑαηιδ, χιῖ ρεονάνης πιοαϊοῖνα 8 

αἰ σον ϊδδίηια οοηδογὶρϑιέ, αὐβγηιαξ ρεσπαοονι αὐτοΐθηι νἱ φαγὶ ἐογοῦγα ϑοοιιάννα 
ατγλοιῖα8 Κογαξὶδ οογγῖδιιβ, φα ογυαπέια" ἐπ. ἤδαλι. 

61 [298] Ῥιαν. πδῦ, ἢ. ΧΧ 89 Ε΄. ἐεδίνμηι οὐ σοηίξαϊδιοη, παῖδ ἤαλιο [86. Ὀγαβϑὶ- 
ΘΔ} κοὐ  δοῖηια ἱμροηὶ Οἴο. 

62 [294] --- --- 04 Εἰ, δϑαΐϊβ 6886 φαηϊ ἴδ0. Ὀτγαββίοδηῃ 51] νοδίτο] οοπέγα οαὴ 8 
γαδιοδὶ νπιογϑις ἱηεροηῖ, ᾿ιοϊδιι8 δὲ οὐρι ἰαβογα δὲ αδοίο αοὐὶ, ποοαγὶ χμοηιθ σαγ68 
ἐα 8ὲ αοἔιν δὰ ΟΟΥ̓Ή6. 

ΟΨΟΠΟΠΑ͂. 

68. [290] Απεδίεο. ΒΟΚΚ. 99,1 ἣμ να΄ ἐν τῆι ἀναφερομένηι εἰς ᾿Επίχαρμον 
Ὀψοποιία [-ἰ 58). 

ἘΠΙΓΡΑΜΙ͂ΠΑ͂. 
64 [296] βοιοὶ. ΒΤ χὰ Χ 414 ἔστι δὲ καὶ ἐπίγραμμα ὃ εἰς ᾿Επίχαρμον ἀνα- 

φέρεται" 

εἰμὶ νεχρός᾽ νεχρὸς δὲ κότερος, γῆ δ᾽ ἡ κόπρος ἐστίν" 
εἰ δ᾽ ἡ γῆ ϑεός ἐστ᾽, οὐ νεχρός, ἀλλὰ ϑεός. 

Ἐγάθγβαιηθβ σὰ ἔμὰπ μα. Θθηπ Κοίη ΜΘΠΒΟἢ Πδὺ ἱγροπα οἷμθ Κι πηβί 
οὐα πάθῃ, νἱθ ἢν βἰθίβ πὰγ Οἷομ, 

ΟΗΙΒΟΝ, 
ὅ8., Ὁπαά οἷη ἀορροὶὺ Θυδηΐαπι ἸΔ168 ὙΆΒΒῸΥ {τί π Κθη, ζυγοὶ βΘοΒορΡρθῃ. 
ὅ9. Αοἠίριοπαϊποδο Οοϑεγέ ἰδέ ποσί Ἰοροηοζἀπῖσ. 

60. ἦι ΚαμιρΓμδίσοῦ ῬΡΙΔαδΡ ᾿ἄδδί δἱοδ σὰ πηιθη, τυθππ παρ ἐΐηὶ 

αἷς ΗδγποΡ πὶ ἀονΡ Νὰδπο ὧογὺ Οἶγοπ, τῪᾶαι ἴἤγο Κγίμηπιμπρ πριδίοσί, 

ἀμγολϑολγί. 

61. Ποάση- μπᾶ σφηϊίαϊ οἰοη τυον θη ἀμγοῖ Αἰξίοσοπ υοὸπ Κολὶ 

πῆ σμίοα γοῖσ δεπαπάεοϊ. 

62. ᾿Ξ σεοπίὶσέ Ῥαϊάκομὶ! σέσεη ἄθπ Μὲδα οἷπος ἰοἰΐϊοπ Πμηαδε 

αἰτιίσσοη, ἀοοῖῦ Γσί παρ δ 5567 δὲ ἱρ ϊοπεα μπᾶ δολμαγίοη δεὶρ Ζιι. 

Αμοΐ οίογϑοη Ἠμπᾶθ ἄαγαπ, τροπη πιαπ ἱἤπ ἦπς Τ]οίδοΐ τυϊγκοη ἰἀδδί. 

68. Ηδλ]Ρου. 
ΕΡΙΘΒΑΜΜ. 

64. ἘΠπῸ Τιοίσμο ἷπ ἰομ, Τιϑίοθ ἰδὲ Μίβέ, Μ|ιδὺ ἰδὲ Ἐχάθ θα 

8150 ἀΐο Ἐγὰθ (οὐ ἰβύ, 8ὸ δίῃ ἰοὰ πἰοδῦ οἰμθ 1υϑίομο, βομᾶάθσῃ (ἀοίξ, 
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ΠΡῸΣ ΑΝΤΗΝΟΡΑ͂. 

Θ᾽ [295] Ρυστ. Ναπ. 8 Πυϑαγόραν Ῥωμαῖοι τῆι πολιτείαι προσέγραψαν, ὡς 

ἱστόρηχεν Ἐπίχαρμος ὃ κωμικὸς ἔν τινι λόγωι πρὸς ᾿Αντήνορα γεγραμμένωι, 
παλαιὸς ἀνὴρ καὶ τῆς Πυϑαγορικῆς διατριβῆς μετεσχηχώς. 

ΑΝ ΑΝΤΈΝΟΒ. 

65. δε βόηιοῦ δαῦοη Ῥυίμαφογας σις ἱἤγοηι ἤ᾿δγ σοῦ σοηιαοδί. 

14, ΑἸἸΚΜΑΙ͂ΟΝ. 
Α. ΠΕΒΕΝ ὈΝῸ ΤΕ ΉῊ ΒΕ. 

1. θιοο. ΥΠΠ 88. 

“λχμαίων Κροτωνιάτης. καὶ οὗτος Πυϑαγόρου διήχουσε. καὶ 
τὰ πλεῖστά γε [τὰ] ἰατρικὰ λέγει, ὅμως δὲ χαὶ φυσιολογεῖ ἐνίοτε 
λέγων δύο τὰ πολλά ἐστι τῶν ἀνϑρωττίνων᾽ [γ6].. 2.22]. δοχεῖ δὲ 
σπιρῶτος φυσιχὸν λόγον συγγεγραφέναι, χαϑά φησι Φαβωρῖνος ἐν 

Παντοδαττῆι ἱστορίαι [ἘῊ6 ΠΙ 26]. καὶ τὴν σελήνην χαϑόλου 
ταύτην [χαὶ ὅλον τὸν οὐρανὸν πο Α 12 Ζ6]16] ἔχειν ἀΐδιον φύσιν. 
ἦν δὲ Πειρέϑου υἱός, ὡς αὐτὸς ἐναρχόμενος τοῦ συγγράμματός φησιν 
“Αλχμαίων ---τεχμαίρεσθϑαι χτέ. [ἴτ. 1]. ἔφη δὲ καὶ τὴν ψυχὴν 
ἀϑάνατον, καὶ χινεῖσϑαι αὐτὴν συνεχῶς ὡς τὸν ἥλιον. [ἔφη --- 
ἥλιον νοῦ χαὶ τὴν Ζ. ὃ 806116 ὙΥ̓ΔΟΒΙον 46 Αἰοπαθοπα Τάρβ. 1896]. 

2. Οπμεμ, βέγομ. 118 Ρ. 864 4. ̓ἀλχμαίων γοῦν Περίϑου Κροτωνιάτης πρῶ- 
τος φυσικὸν λόγον συνέταξεν. ΟἴΑτ,.. ἰπ Ηΐρρ. 46 οτῃ. 1 481 Κα. τὰ γὰρ τῶν 
παλαιῶν ἅπαντα Περὶ φύσεως ἐπιγέγραπται τὰ Μελίσσου, τὰ Παρμενίδου, τὰ 
Εμπεδοκλέους, ᾿Αλχμαίωνός τε καὶ Γοργίου καὶ Προδίκου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. 

8. ΑΕιβτ. Μοίαρι. ΔΑ. ὅ. 936522) ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν τούτων τὰς ἀρχὰς 
δέχα λέγουσιν εἶναι τὰς χατὰ συστοιχίαν λεγομένας, πέρας καὶ ἄπειρον, πε- 
ριττὸν χαὶ ἄρτιον, ἕν καὶ πλῆϑος, δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, ἄρρεν καὶ ϑῆλυ, ἠρε- 
μοῦν χαὶ κινούμενον, εὐϑὺ παὶ καμπύλον, φῶς καὶ σχότος, ἀγαϑὸν καὶ κακόν, 
τετράγωνον χαὶ ἑτερόμηκες. ὅνπερ τρόπον ἔοικε καὶ ᾿ἀλχμαίων ὁ Κροτωνιά- 
της ὑπολαβεῖν, καὶ ἤτοι οὗτος παρ᾽ ἐχείνων ἢ ἐχεῖνοι παρὰ τούτου παρέλαβον 
τὸν λόγον τοὕύτον᾽ καὶ γὰρ ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ᾿λαμαίων (νέος) ἐπὶ γέροντι 
Πυϑαγόραι, ἀπεφήνατο δὲ παραπλησίως τούτοις" φησὶ γὰρ εἶναι δύο τὰ πολλὰ 

τῶν ἀνϑρωπίνων, λέγων τὰς ἐναντιότητας οὐχ ὥσπερ οὗτοι διωρισμένας ἀλλὰ 

τὰς τυχούσας, οἷον λευχὸν μέλαν, γλυχὺ πιχρόν, ἀγαϑὸν χαχόν, μέγα μικρόν. 

οὗτος μὲν οὖν ἀδιορίστως ἀπέρριψε περὶ τῶν λοιπῶν, οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι χαὶ 
πόσαι καὶ τίνες αἱ ἐναντιώσεις ἀπεφήναντο. παρὰ μὲν οὖν τούτων ἀμφοῖν 
τοσοῦτον ἔστι λαβεῖν, ὅτι τἀναντία ἀρχαὶ τῶν ὄντων [νΕ]. Αὐῖϑε, Βομτῦ Πρὸς 
τὰ ᾿Αλχμαίωνος ἃ Ὁῖορ. Υ 25]. ἴβοσκ. 15, 268 τοὺς λόγους τῶν παλαιῶν σοφι- 

στῶν, ὧν ὁ μὲν ἄπειρον τὸ πλῆϑος ἔφησεν εἶναι τῶν ὄντων, ᾿Εμπεδοχλῆς δὲ 
τέτταρα καὶ Νεῖχος καὶ Φιλίαν ἐν αὐτοῖς, Ἴων δ᾽ οὐ πλείω τῶν τριῶν, ᾿4λ- 

χμέων δὲ δύο μόνα. 
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4. Αἕτιῦβ ΠῚ 16, 3. 8 (Ὁ. 345) (τῶν μαϑηματιχῶν τινες) τοὺς πλανήτας 
τοῖς ἀπλανέσιν ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἀντιφέρεσϑαι. τούτωι δὲ συνομο- 
λογεῖ χαὶ ᾿4. 132,4 (Ὁ. 352) ᾿4. πλατὺν εἶναι τὸν ἥλιον. 29, 8 (Ὁ. 859) 4., Ἡρά- 
χλειτος, ᾿Αντιφῶν κατὰ τὴν τοῦ σκαφοειδοῦς στροφὴν καὶ τὰς περικλίσεις 
(πᾶ! ἢ ἐχλείπειν τὴν σελήνην). 

ὅ. ΤΉΞΒΟΡΗΝ. ἀ6 5860η8. 2ὅ (Ὁ. 6060) τῶν δὲ μὴ τῶι ὁμοίωι ποιούντων τὴν 
αἴσϑησιν ᾿4. μὲν πρῶτον ἀφορίζει τὴν πρὸς τὰ ζώια διαφοράν. ἄνϑρωπον 
γάρ φησι τῶν ἄλλων διαφέρειν ὅτι μόνον ξυνίησι, τὰ δ᾽ ἄλλα αἰσϑάνε- 
ται μέν, οὐ ξυνίησι δέ, ὡς ἕτερον ὃν τὸ φρονεῖν καὶ κἰσϑάνεσθϑαι, καὶ οὔ, 
καϑάπερ Ἐμπεδοχλῆς, ταὐτόν" ἔπειτα περὶ ἑκάστης λέγε. ἀκούειν μὲν οὖν 
φησι τοῖς ὠσίν, διότι χενὸν ἐν αὐτοῖς ἐνυπάρχει" τοῦτο γὰρ ἠχεῖν (φϑέγγεσϑαι 
δὲ τῶι κοἰλωὺ, τὸν ἀέρα δ᾽ ἀντηχεῖν. ὀσφραίνεσθαι δὲ ῥισὶν ἅμα τῶι ἄνα- 
πνεῖν ἀνάγοντα τὸ πνεῦμα πρὸς τὸν ἐγχέφαλον. γλώττηι δὲ τοὺς χυμοὺς 
χρίνειν᾽ χλιαρὰν γὰρ οὖσαν χαὶ μαλακὴν τήχειν τῆι ϑερμότητι᾽ ὀέχεσθϑαι δὲ 
καὶ διαδιδόναι διὰ τὴν μανότητα καὶ ἁπαλότητα. ὀφϑαλμοὺς δὲ δρᾶν διὰ 
τοῦ πέριξ ὕδατος. ὅτι δ᾽ ἔχει πῦρ δῆλον εἶναι᾽ πληγέντος γὰρ ἐκλάμπειν. 
δρᾶν δὲ τῶι στίλβοντι καὶ τῶι διαφανεῖ, ὅταν ἀντιφαίνηι, καὶ ὅσον ἂν χαϑα- 
ρώτερον ἦι, μᾶλλον. ἁἅπάσας δὲ τὰς αἰσϑήσεις συνηρτῆσϑαί πως πρὸς τὸν 
ἐγκέφαλον᾽ διὸ καὶ πηροῦσϑαι κινουμένου χαὶ μεταλλάττοντος τὴν χώραν" ἐπι- 
λαμβάνειν γὰρ τοὺς πόρους, δι ὧν αἱ αἰσϑήσεις. περὶ δὲ ἁφῆς οὐχ εἴρηκεν 
οὔτε πῶς οὔτε τίνι γίνεται. [ἀλλ᾽ Α.. μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον ἀφώριχεν. 

86. ΑἘπ. ΤΥ 16, 2 (Ὁ. 406) ᾿Α. ἀκούειν ἡμᾶς τῶι χενῶι τῶι ἐντὸς τοῦ ὠτὸς 
τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ διηχοῦν κατὰ τὴν τοῦ πνεύματος εἰσβολήν" πάντα γὰρ τὰ 
χοῖλα ἠχεῖ νεῖ. Α 5. Αὐἱβῦ, ἃ δῃ. Β 8. 419» 84, Ηΐρρ. ἄθ ργίπο. 15 (ὙἹΠ᾿ 6008 116}. 

Ἴ. Απιδτ. ἰδέ. δηΐτη, Δ. 11. 492318 χεφαλῆς μόριον, δι᾿ οὐ ἀκούει, ἄπνουν, 
τὸ οὖς ᾿Α. γὰρ οὐκ ἀληϑῆ λέγει, φάμενος ἀναπνεῖν τὰς αἷγας κατὰ τὰ ὦτα. 

8. ΔΕτ. ΤΥ 11,1 (Ὁ. 401) ᾽4. ἐν τῶι ἐγκεφάλωι εἶναι τὸ ἡγεμονικόν" τοὐ- 
τωι οὖν ὀσφραίνεσθαι ἕλκοντι διὰ τῶν ἀναπνοῶν τὰς ὀσμάς. 

9, -- ΤΡ 18,1 (Ὁ. 401) ᾿4. τῶι ὑγρῶι καὶ τῶι χλιαρῶι τῶι ἐν τῆι γλώττηι 
πρὸς τῆι μαλακότητι διαχρίνεσθαι τοὺς χυμούς. Με]. Α ὅ, Ζ. 8. 

10. -- ΤΥ 18,12 (Ὁ. 404) (τὴν ὅρασιν γίνεσθαι) ᾿4. κατὰ τὴν τοῦ διαφανοῦς 
ἀντίληψιν (ἀντίλαμψιν } πδοὰ Α δ, Ζ. 12). Ομάτκτο. ἰπ Τίπ). Ρ. 219 ῬΥτΟΌ. ἀδηιοη- 
δίγαμάα ἰσίμν οοιεϊδ παΐμγα 68ὲ, ἀ χα οὐρὰ ρὶογίψιο αἰἴδὲ ἔπ ΑἸἰοριαθο Ογοΐο- 
ηἰοηδῖ8, ἔην ρ)ιυϑιοῖβ φαογνοϊξαύιι8 φιεΐχιιο ργίηεμ8 εαὐδεοοίίοπεηι αὐσνοαὲ οδὲ ατιδιιδ, εἰ Οαἰ- 
δίδιοηθδ, Αὐϊϑίοίεϊὶβ αἰἰαϊίον, οὐ Ἠογορλῖϊιδ πυμέία δὲ ργαξοίαγα ἦγε ἴμοοην ργοϊιϊογιιξ: 
αια8 6886 αὐ φιδίαϑ 8οηυϊίαβ χυιαθ ἃ οεγογὶ δεδ ἴθ χα, οδὲ δἰέαᾳ ροἰοϑίαϑ απήριας 

βιηίηῖα αὐ ὈΥἱποὶραϊ8 αα οομζογιαν οαυεγηαϑ ἠιεθηΐξ παξιναίοηι δριγιξωρι οὐ πϑηΐδ8. 
ααὸ αὐ δὰ ὐπὸ ἐπλίο φαάενψια γαΐῖοθ ρῬγοφύεββαθ αἰϊχιαη βροῦν οομιρισίας 
δῖπὲ ἴπ Κγονϊβ ὑνιέϊηεϊδ, δοραγαίας δἱοϊε δρεοὶς ρεγυοδιέ αὐ οοιμογιε ὁοΉοαυαβ 
8668, χα βιιρογοϊϊ ον οὐ ἐχιὶ ἐγανξε8 ρογγϊσιρυΐαν, διπαίασφιο ἐς ἐνυϊοαγιρ 
φγοηθῖο παΐμγαϊοηα πριογθην γϑοὶριοπΐε σίοῦοβ οοηερίενιξ ηυυυϊξοβ ἱοφηυῖηα ραϊρε- 
γαγιθη, δα; χο ἀρροϊϊανύμν οὐΥ̓δεβΒ. ῬΟΥ͂ΥΟ χιιοά οα πα 866 ρῬγοσγειανέιν" ἰαιοὶ- 
ζεγας βοηιϊίαο, ἀοοοξ ηιάθηι 8εοῖο ργἱποὶραϊ ον; τὐὐῖϊο ηιΐαιϑ ἑαηιθη ἐηἐοἰ φὶξμν" 
δα; 60 ημοχιο, φρο μίογχιια οοῖι8 πιουδαΐμν τοῖα πθὸ αἸέον δῖπε αἰέεγο ηιουογὶ 
χιιοαί. οοιεἶὶ ΡῬοΥΥὸ ἰρδβῖι8 οοπιἐϊιεπέϊαμι ἔν ψιαΐξιον τ θα γα δ 86: ὑνουϊοὶθ ποία- 
υογιέ αἰδραγιὰὶ βοϊἀἰξαίο. φμαγιθη, αἰ γον έϊανν ργοργιεἑαίθηιηι δὲ χιιῖβ ρεγϑβοηιυιὶ 
υεἶδέ, ἡιαϊογοηὶ ργοροβίέα φηαΐογα βιιβοὶρὶοξ ἰαῦθογοηι. οἷ. ἨΐρΡ. ἀ6 Ἰοὺ. ἱπ μοι, 3 
(ΥἹ 218.1.», ἄθ ρηπεῖρ. 11 (ὙἹΠ θ001,) πολλὰ δὲ ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ δέρματα πρὸ 
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τοῦ ὁρεόντος διαφανέα ὁχοῖόν περ αὐτὸ ἐστιν᾽ τούτωι γὰρ τῶι διαφανεῖ ἀν- 
ταυγεῖ τὸ φῶς χαὶ τὰ λαμπρὰ πάντα. τούτωι οὖν ὄὅρζι τῶι ἀνταυγέοντι. 
ἌΒιβυ. . ρθη. δηΐπι, Β θ. 1448 ἀπὸ τῆς περὶ τὸν ἐγχέφαλον ὑγρότητος ἀπο- 
χρίνεται τὸ χαϑαρώτατον διὰ τῶν πόρων, οἱ φαίνονται φέροντες ἀπ᾿ αὐτῶν 
πρὸς τὴν μήνιγγα τὴν περὲ τὸν ἐγκέφαλον. 

11. Ρχῃμάτο Ῥμδράοη ῃ. 96  Β (βοκγαίοβ βρύον) νέος ὧν ϑαυμαστῶς ὡς 
ἐπεϑύμησα ταύτης τῆς σοφίας ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν... σχοπῶν 
πρῶτον τὰ τοιάδε᾽ ἀρ᾽ ἐπειδὰν τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα τινὰ λάβηι 
ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῶια συντρέφεται [ΑΥΟΒ6ΪΔ081; χαὶ πότερον τὸ 
αἷμά ἐστιν ὧι φρονοῦμεν [Επιροάοκ!ο8) ἢ ὃ ἀὴρ [Απαχίπιθηθβ, ὈΊΟρΌΠΟΆ) ἢ τὸ 
πῦρ [ΠογακΚΙοἰζο5); ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὃ δ᾽ ἐγχέφαλος ἐστιν ὁ τὰς αἰσϑήσεις 
παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ δρᾶν χαὶ ὀσφραίνεσϑαι, ἐχ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη 
χαὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν, κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι 
ἐπιστήμην; ναὶ. Α ὅ, Ζ. 18. Ηΐρρ. 0 τιοτῦ. βαοτο 14 ὁχόσον δ᾽ ἂν ἀτρεμήσηι ὃ 
ἐγχέφαλος χρόνον, τοσοῦτον καὶ φρονεῖ ἄνϑρωπος. 11 διό φημι τὸν ἐγχέ- 
φαλον εἶναι τὸν ἑρμηνεύοντα τὴν ξύνεσιν. Αὐἰϑῖ. ΑΠΔ]. Ἀγ. Β 19. 1005 8. 

12. Ακιϑτ, ἃ. απἰππᾶ Α 2. 4085 29 παραπλησίως δὲ τούτοις [Π||8168, Π]ο- 
ἔθπθϑ, Ηρα ΚΙ] χαὶ ᾿4. ἔοιχεν ὑπολαβεῖν περὶ ψυχῆς" φησὶ γὰρ αὐτὴν ἀϑάνα- 
τὸν εἶναι διὰ τὸ ἐοιχέναι τοῖς ἀϑανάτοις" τοῦτο δ᾽ ὑπάρχειν αὐτῆι ὡς ἀεὶ 
κινουμένηι᾽" κινεῖσϑαι γὰρ καὶ τὰ ϑεῖα πάντα συνεχῶς ἀεί, σελήνην, ἥλιον, τοὺς 
ἀστέρας καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον. ΟἸο. π. ἅ.1 11,21 Ογοίοηϊαΐοδ αἰίοηι Α., φιιὶ 8οϊὰ 
εἰ ἵμηας τεϊχυΐϑηιε δἰαογίδιιβ οὐιμῖδιιβ απϊριόυιο ργαεξίογοαι αἰἰυϊηϊξαΐίεηι ἀοαϊξ, 
ποτ δοηϑὶξ 8686 ηἠιογίαϊίδιι8 γεῦι8 ἱηυπογίαϊἑαΐονι ἄαγο. Οτεμ. Ῥγοίσ, 66 ῥ. 58 Ἐ. 
ὁ γὰρ τοι Κροτωνιάτης Α. ϑεοὺς ὠϊετο τοὺς ἀστέρας εἶναι ἐμψύχους ὄντας. 
Ἀρέ, Υ̓͂ 2, 2 (Ὁ. 386) Α.. φύσιν αὐτοκίνητον κατ᾽ αἰδιον κίνησιν καὶ διὰ τοῦτο ἀϑά- 
γατον αὐτὴν καὶ προσεμφερῆ τοῖς ϑεοῖς ὑπολαμβάνει νεῖ. ῬΙαῖο Ῥμδρᾶν, 245 Ὁ, 

18. Αττ Υ̓ 8,8 (Ὁ. 411) Α.. ἐγκεφάλου μέρος (80. εἶναι τὸ σπέρμα). ΟἜΝΒΟΚ. 
5, 3--ὅ 8βε μαῆς ορϊηπιοπενα (80. ὁ πιο} } 18. βοπιθῃ ργοπ6γ0), ποπηϊ γε [εἰικξ, 
μὲ Αηπαχαφογαθ, Ἰεγμιοονγ 5. οὲ Α. Ογοίοπιαξοβ: πὶ δπῖηι ροϑὲ σγεσιρη, οοπιἑοπ ϊοθδην 
φιονι πιο 8 φεοᾶο, πυϑγιθηὶ εἰ αὐΐρα νιν έαχιια οαγ6 ἡλαγε58 εαὐπιαιγγὰ γεβροηοηπξ. 
ἐπι φιοχιο απιδίσιαηε Καοὶξ ἔριον αἰιοίογεβ ορὶηϊοποηι, εἰγιθ 6 ἐὰ ραΐγὶβ ἑαη- 
ἐμρυριοο 8εηυῖα ραγίμβ παδοαΐιν, μὲ Τιοφεπεβ εἰ Ηΐρρον ϑιοϊοίχιιθ βογρβογιονέ, 
αἢ οἴἴαηι δα πιαΐγι8, χιοὰ Απαχαφογας δὲ Αἰοηιαθοιὶ πὸ πον Ῥαγηιοηϊαϊ Ἐηιρο- 
ἀοοϊίχιιε οὲ Ἐρίοιιγο υἷϑιν ὁδὶ, (6. οοηζογηιαξίοηα αὐΐθον ραγέιιϑ ἨΪΜΪο νεῖυϑ 
ἀοβηϊξε 86 βεῖγαε Α4. ὁοη  ό8δι:8 εδὲ, γαΐξι8. πδηυπθην ῬΌ886 ρογϑρίοοσε χα ργίμει 
ἐῃ ἐηζαπίο Κογηισίν. Αοι Υ 11, 8 (Ὁ. 4217) ΑΙ. τὴν χεφαλήν, ἐν ἧι ἐστι τὸ Ὑ- 
γεμονιχὸν (80. πρῶτον τελεσιουργεῖσϑαι ἐν τῆι γαστρῶ. 

14, ΟΝ. 8, 4 δῷ φμὸ ραγεηΐθ 8ε)ηεῖηῖβ απιρίνι8 γέ, εἶμι8 ϑεαιίην γ ΡΥ ο- 
ϑεπίαγὶ αἰαὶ Α. 

15, ΑἈιΒ᾽. ἰδέ. δηΐπη, Η 1. 5815 12 φέρειν δὲ σπέρμα πρῶτον ἄρχεται τὸ 
ἄρρεν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ἔτεσι τοῖς ὁὀὶς ἑπτὰ τετελεσμένοις᾽ ἅμα δὲ καὶ 
τρίχωσις τῆς ἥβης ἄρχεται, χαϑάπερ καὶ τὰ φυτὰ μέλλοντα σπέρμα φέρειν 
ἀνϑεῖν πρῶτον ᾿Α. φησὶν ὃ Κροτωνιάτης. νεῖ. βοΙοπ 21, 8 τοὺς δ᾽ ἑτέρους ὅτε 
δὴ τελΐσηι ϑεὸς ἵπτ᾽ ἐνιαυτούς, ἥβης ἐχφαίνει σήματα γεινομένης. ΠοτΑΚΙς 
Α 18 5. 65. 

16. Δπιδυ, ἀθ ρθη, δη. Γ 2. 152} 22 τοῖς μὲν γὰρ ζωιοτοχουμένοις ἐν ἄλλωι 
μορίωι γίνεται ἡ τροφή, τὸ καλούμενον γάλα, ἐν τοῖς μαστοῖς" τοῖς δ᾽ ὄρνισι 
τοῦτο ποιεῖ ἡ φύσις ἐν τοῖς ὠιοῖς, τοὐναντίον μέντοι ἢ οἵ τε ἄνϑρωποι οἴονται 
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καὶ ᾿Α. φησὶν ὃ Κροτωνιάτης" οὐ γὰρ τὸ λευχόν ἐστι γάλα, ἀλλὰ τὸ ὠχρόν. 
τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ τροφὴ τοῖς νεοττοῖς᾽ οἱ δ᾽ οἴονται τὸ λευχὸν διὰ τὴν ὁμοιό- 
τητὰ τοῦ χρώματος. 

11. ΔΕτῸΥ̓ 16,8 (Ὁ. 426) ᾿4. δι᾿ ὅλου τοῦ σώματος τρέφεσϑαι (πϑπιϊ. τὰ 
ἔμβρυα) ἀναλαμβάνειν γὰρ αὐτῶι ὥσπερ σπογγιᾶι τὰ ἀπὸ τῆς τροφῆς ϑρε- 
πτικά. Απᾶθτβ Οπιβαβ. ΠῚ 166 (Ὧ08 Βαΐῃ8) ἔνεστι περίττωμα τοῖς τηλικούτοις 
ἐν τῶι ἐντέρωι ὃ χρὴ ἐξάγειν, οὐχ ὥσπερ ᾿Α. οἴεται ὅτι ἐν ταῖς μήτραις ὃν τὸ 
παιδίον ἤσϑιεν στόματι" τοῦτο γὰρ οὐδένα τρόπον δυνατόν. 

18. ΑντΟῪ 24,1 (Ὁ. 4835) 4. ἀναχωρήσει τοῦ αἵματος εἰς τὰς αἱμόρρους 
φλέβας ὕπνον γίνεσθαί φησι, τὴν δὲ ἐξέγερσιν διάχυσιν, τὴν δὲ παντελῆ ἀνα- 
χώρησιν ϑάνατον. 

Β. ΕΒΑΟΜΈΕΝΤΕ. 

“ΑΚ ΑΙΩΝΟΣ ΠΈΡΙ ΦΥΣΕΩΣ. 

1. [1 Δ ΒΉ161] του. ΨΠΠ 88 [8.4.1, 1] “λχμαίων Κροτωνιήτης 
τάδε ἔλεξε Πειρίϑου υἱὸς Βροντίνωι χαὶ “έοντι χαὶ 

Βαϑύλλωι περὶ τῶν ἀφανέων, περὶ τῶν ϑνητῶν σα- 
φήνειαν μὲν ϑεοὶ ἔχοντι, ὡς δὲ ἀνθρώποις τεχμαί- 
ρεσϑαε χαὶ τὰ ἑξῆς. 

2 [11] ΑΈΙΒΤ, ΡΓῸ0], 17, 8, 916᾽ 38 τοὺς ἀνϑρώπους φησὶν ᾽Α. διὰ 

τοῦτο ἀπόλλυσθαι, ὅτι οὐ δύνανται τὴν ἀρχὴν τῶι τέλει 
προσάψαι. 

8 [16] ΑΕτ. Υ 14, 1 (Ὁ. 424) ᾿Α΄. τῶν ἡμιόνων τοὺς μὲν ἄρρενας 
ἀγόνους παρὰ τὴν λεπτότητα τῆς ϑορῆς χαὶ ψυχρότητα, τὰς 

δὲ ϑηλείας παρὰ τὸ μὴ ἀναχάσχειν τὰς μήτρας" οὕτω γὰρ 
αὐτὸς εἴρηχε. Υε]. (Α]. ἸΙοχ. ΗΙρροον. 164 Κ. χασχῶν᾽ περισπῶν ὁ 
Δοσχουρίδης ἀναγιγνώσχει χαί φησιν οὕτως εἰρῆσϑαι τὰς μή- 

τρας διὰ τὸ ἀνεστομῶσϑαι. 

1. ΑΙβο βρύβοβ ΑἸΚπιδίοηῃ ἀθ8 Ῥοιγμοοβ βομπ δ8 Κτοίοῃ ζὰ Βχτοίίῃοϑβ, 
1,θοὸη υἀπᾶ Βαίδυ]1ο5: δον ἀδ8 Τὐηβίομίθατθ πῖθ ἄρον ἀδ8 [γάΐβοιθ 
Βαῦθη πὰτ ἀΐο Οδέξζοῦ ἀϑν ββηοῖῦ, μῆς ἈΡ6 Σ᾽ αἷβ Μϑηβοθθη ἰδὲ τ 

Μαυϊζαιαββαηρ σοδίαίοί. 

2. Ὅϊο Μοπβομθη ρϑῆθῃ ἀδγὰπι ζὰ αταμάθ, νγ6}} δἷθ ἄθῃ Αχιίαπε ποῦ 
Δ ἀΔ85 Ἐπᾶθ δηϊκηϊρέθη Κὔπμθῃ. 

8. δῖος γιᾶππσῆση αιίδδοὶ δἰπα βίου τυόσοη ον οί μοὶ, μπα Καϊ 6 

εἶο5 ϑϑᾶταθαβ, αἱδ τηνε σῆοη, τυοὶϊ ἰἶγὸ σοναγηνμ 6) πίσῆέ δατε]αο. 

δὸ αγοκέ ον δον πάρι οὶ δοδεί αἰ. 



Δ. 16--18. ΙΕΈΒΕΝ ΝῺ ΓΠΕΗΒΕ. Β. ἘῊΉ. 1---ὁ, 158. ΙΚΚΟΒ. 1. 107 

4 [22] ΑΞτ᾿ 80,1 (Ὁ. 442) .Χ.53. τῆς μὲν ὑγείας εἶναι συνεχτιχὴν 

τὴν ἐσονομέαν τῶν δυνάμεων, ὑγροῦ, ξηροῦ, ψυχροῦ, ϑερμοῦ, 

πειχροῦ, γλυχέος χαὶ τῶν λοιπῶν, τὴν δ᾽ ἐν αὐτοῖς μοναρχέαν 

γόσου ποιητιχήν᾽ φϑοροτιοιὸν γὰρ ἑχατέρον μοναρχίαν. χαὶ 
γόσον συμττίτετειν ὡς μὲν ὕφ᾽ οὗ ὑπερβολῆι ϑερμότητος ἢ ψυ- 
χρότητος, ὡς δὲ ἐξ οὗ διὰ τιλῆϑος σίτων ἢ ἔνδειαν, ὡς δ᾽ ἐν 
οἷς ἢ αἷμα ἢ μυελὸν ἢ ἐγκέφαλον. ἐγγίνεσϑαι δὲ τούτοις ποτὲ 
χἀχ τῶν ἔξωϑεν αἰτιῶν, ὑδάτων ποιῶν ἢ χώρας ἢ χόπων ἢ 
ἀνάγχης ἢ τῶν τούτοις παρατιλησίων. τὴν δὲ ὑγείαν τὴν σύμ- 
μέτρον τῶν πτοιῶν χρᾶσιν. Υεὶ. Ηΐρρ. ἃ. ῥτῖβο, πιοά. Γ΄ 16, 2 Κ ἄμ]ον. 
ΡΙαίο βγωρ. 186 Ὁ. 

ὕ [28] Ομεμ. βίσοηι. ΥἹ 16 Ρ. 746}, “λχμαίωνος γὰρ τοῦ Κροτω- 
γιάτου λέγοντος ᾿ἐχϑρὸν ἄνδρα ῥᾶιον φυλάξασϑαι ἢ 
φίλον ὅ μὲν Σοφοχλῆς ἐποίησεν ἐν τῆι ᾿Αντιγόνηι (652) “τί 
γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ἕλχος μεῖζον ἢ φίλος χαχός; 

4. σοεμπα δε δοναϊγοηα σοὶ αἴθ ΟἸοοὨ θοτθομεσιηρ ἀ6Γ Αγάξίε, 65 
Μεμολίεη, Τγοοκηθη, Καϊίεη, Ῥαγηιθη, δή ογπ, ϑβδοπ τι. 8. ν.,) αἷδ 

ΑἸ]ΠΘΙΠΒουτβομαῖν ἀασεσοη δοὶ δεὶ ἱΐποπ Κγαπκηοι ογτοσοπα. θόπη 

νον ον σἢ τοῖγκ αἰο ΑἸ οίμ πογγδοδα ἀδ5 οἰπθη Οορεηδαίζοο. ὕπα 

Ζ. ΟΣ ἰΐοοδοη δἱἰοἢ αἷς ΚΥαπκχλείοΓἀϊ6, τυ αἷο ὕγεασδε αἀπσοῆθ, αὐ 

ας ὥὔβογηιαδς υοπ Ηϊζε οὗν Καϊε χιγ οκζαθγοπ, τας αἰ δ- 
απϊασομησ, αἱ ἔὔδογπιαδς οὗδν απροϊ απ δρεῖβθ, τνς αἷο Ὁγηοῆ- 
Κεοὶί, 80 τῶγαοπ δίωί, αν οὐδοῦ Ηΐγη δείγοζόη; ἀοσἢ ἐπίδίθ θη ἢὶθν 

αμοῦ Κγαηκλοίίοπ αἰ ἀμδδογοη ἘγΓαπίαθδεησοπ, Ζ. Β. ἀμγοῆ ϑ6- 
δίἠηηιίε ἢ ἄσδοῦ οὐδν σεσοπα οὐδν Απϑίγοησισ οὐδ Νοί οὐδ ἀογρί. 

}ὶς σεοιπαποίί ἀαρσόσοπ δογιῖα αἱ ἀον σίοὶοἠηιδοίσοι Ἡϊδοδμησ ΟδΥ 

Θιαϊάϊοη. 
ὅδ. Ἄ0ογ οἴπϑιχ Εϑἰπᾶθ βίο χὰ βοιιζθῃ ἰδὲ 1 μύθου 418 νΟΥ οἴηθπι ἘὙΘΙΠ6, 

(}ἱο]εἰοδέ δολιμδοναγπμπς [απ Βγοίίπος, 1. αι. Β.} νῸΥ {ἰδονἸαδοισισ αδν' 

δολγὶ απ ἀπᾶγε ἔγειπᾶδ; νοὶ. Ηΐρροον. ἰοχ. ὃ 1 6421,}) 

15. ΙΚΚΟΒ. 
1. Ῥιμάτο Ρτοίαρ. 816. ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην φημὶ μὲν εἶναι 

παλαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν φοβουμένους 
τὸ ἐπαχϑὲς αὐτῆς πρόσχημα ποιεῖσϑαι καὶ προκαλύπτεσϑαι, τοὺς μὲν ποίησιν 
οἷον Ὅμηρόν τε καὶ Ἡσίοόον καὶ Σιμωνίδην, τοὺς δὲ αὖ τελετάς τε χαὶ χρη- 
σμωιδίας τοὺς ἀμφί τε Ὀρφέα χαὶ Μουσαῖον, ἐνίους δέ τινας ἤισϑημαι καὶ 
γυμναστιχὴν οἷον Ἴχκος τε ὃ Ταραντῖνος χαὶ ὃ νῦν ἔτι ὧν οὐδενὸς ἥττων 
σοφιστὴς Ἡρόδιχος ὃ Σηλυμβριανός. 
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2. Το. ἄθ Ιοσρ. ὙΠ] 889. 840 ὧρ᾽ οὖν οὐκ ἴσμεν τὸν Ταραντῖνον Ἴχκον 
ἀκοῆι διὰ τὸν Ὀλυμπίασί τε ἀγῶνα καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς διὰ φιλονικίαν καὶ 
τέχνην καὶ τὸ μετὰ τοῦ σωφρονεῖν ἀνδρεῖον ἐν τῆι ψυχῆι χεκτημένος, ὡς 
λόγος, οὔτε τινὸς πώποτε γυναικὸς ἥψατο οὐδ᾽ αὖ παιδὸς ἐν ὅληι τῆι τῆς 
ἀσκήσεως ἀκμῆι; Ῥατβ. ΥἹ 10, δ Ἴ. δὲ ὃ Νικολαΐδα Ταραντῖνος τὸν τε Ὀλυμ- 
πικὸν στέφανον ἔσχεν ἐπὶ πεντάϑλωι χαὶ ὕστερον γυμναστὴς ἄριστος λέγεται 
τῶν ἐφ᾽ αὑτοῦ γενέσϑαι. ΞΤΕΡΗ. Βγ2. 8. ν. Τάρας: Ἴ. ὃ Ταραντῖνος ἰατρὸς ἐπὶ 
τῆς οζ ὀλυμπιάδος " μέμνηται τούτου καὶ Πλάτων ἐν Πρωταγόραι. ΟἹ. ΤΊ [412] 
ππτηὕρ! οι, 10 [416] (οῦους τγηι. 8ὅ, 105) τπιηβι οἤ οΓ. 

8. ΙΑμΜ81. Υ. Ῥυίῃ. 261 ἰπ ἀον 1ἰϑῖο ἀθγ ῬυΓΠΔΡΌΓΘΟΙ ἃ. ἃ. Ταραντῖνοι 
βίοῃϊ Ἴχκχος. 

106. ΡΑΒΟΝ. 
Απιδτ. Ρἢγ8, ἃ 18. 2220 11 οἱ μὲν σοφώτατον ἔλεγον ἴβ6. τὸν χρόνον], ὁ 

δὲ Πυϑαγόρειος Πάρων ἀμαϑέστατον, ὅτι καὶ ἐπιλανϑάνονται ἐν τούτωι, λέγων 
ὀρϑότερον. ϑΙ͂ΜΡὈῚ, 2. ἃ. δὲ. 154, 9 οὗτος δὲ ἔοιχεν εἶναι, οὗ καὶ Εὔδημος 
[ἴν. ὅ2 50.} ἀνωνύμως ἐμνήσϑη λέγων ἐν Ὀλυμπίαι Σιμωνίδου τὸν χρόνον ἐπαι- 
γοῦντος ὡς σοφώτατον, εἴπερ ἐν αὐτῶι αἱ μαϑήσεις γίνονται καὶ αἱ ἀναμνή- 
σεις, παρόντα τινὰ τῶν σοφῶν εἰπεῖν τί δέ, ὦ Σιμωνίδη, οὐκ ἐπιλανϑανόμεϑα 
μέντοι ἐν τῶι χρόνωι; 

11. ΑΜΕΙΝΙΑΝ. 
Ῥιοα. ΙΧ 21 (8... 2. 4] ἐχοινώνησε δὲ ΠΡΑΥΙΘη1468) καὶ ᾿Αμεινίαι “Ποχαίτα 

τῶι Πυϑαγορικῶι, ὡς ἔφη Σωτίων, ἀνδρὶ πένητι μέν, χαλῶι δὲ κἀγαϑῶι. ὧι 
καὶ μᾶλλον ἠχολούϑησε καὶ ἀποθανόντος ἡρώιον ἱόρύσατο γένους ϑ᾽ ὑπάρχων 
λαμπροῦ καὶ πλούτου, χαὶ ὑπ᾿ ᾿Δἀμεινίου, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ Ξενοφάνους εἰς ὑσυχίαν 
προετράπη. 

18. ῬΑΆΜΕΝΙΌΕΝ. 
Α. 1ΕῈΒΕῈΝ ὕΝῸ ΓΕΗΒΕ. 

ΙῈἘΒΕΝ. 

1. ΠΑΈΒτΤιῦ5 ΠΙΟΘΕΝῈΒ ΙΧ 21---28, 

Ξενοφάνους δὲ διήχουσε Παρμενίδης Πύρητος Ἐλεάτης (τοῦ- 21 
τον Θεόφραστος ἐν τῆι ᾿Επιτομῆι [ῬἈγβῖο, Ορ. ἔτ. θ4. Ῥοχ. 482, 14] 
᾿Αναξιμάνδρου φησὶν ἀχοῦσσαὺ. ὅμως δ᾽ οὖν ἀχούσας καὶ ἔξενο- 
φάνους οὐχ ἠχολούϑησεν αὐτῶι. ἐχοινώνησε δὲ χαὶ ᾿“μεινίαι Ζι:το- 

ὅ χαίτα τῶι Πυϑαγοριχῶι, ὡς ἔφη Σωτίων, ἀνδρὶ ττένητε μέν, χαλῶι 
δὲ χἀγαϑῶι. ὧι χαὶ μᾶλλον ἠχολούϑησε καὶ ἀττοϑανόντος ἡρῶιον 
ἱδρύσατο γένους τε ὑτιάρχων λαμτιροῦ χαὶ πλούτου, χαὶ ὑττ᾽ ᾿άμει- 
γίου, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ Ξενοφάνους εἰς ἡσυχίαν τιροετράπτη. σπιρῶ- 
τος δὲ οὗτος τὴν γῆν ἀπέφαινε σφαιροειδῆ καὶ ἐν μέσωι χεῖ- 
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σθαι. δύο τε εἶναι στοιχεῖα, τεῦρ καὶ γῆν, χαὶ τὸ μὲν δημιουργοῦ 
τάξιν ἔχειν, τὴν δὲ ὕλης. γένεσίν τε ἀνϑρώττων ἐξ ἡλίου ττερῶτον 22 

γενέσϑαι᾽ αὐτὸν δὲ ὑπάρχειν τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν, ἐξ ὧν τὰ 
χεάντα συνεστάναι. χαὶ τὴν ψυχὴν χαὶ τὸν νοῦν ταὐτὸν εἶναι, χαϑὰ 

μέμνηται χαὶ Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσιχοῖς [{τ. θα. οκχ. 488, 2] 
πάντων σχεδὸν ἐχτιϑέμενος τὰ δόγματα. δισσήν τε ἔφη τὴν φιλο- 
σοφίαν, τὴν μὲν χατὰ ἀλήϑειαν, τὴν δὲ χατὰ δόξαν. διὸ χαὶ φησί 

που ἱχρεὼ -- ἀλη ϑής [ἔτ 1, 18---80]. χαὶ αὐτὸς δὲ διὰ ττοιη- 
μάτων φιλοσοφεῖ, χαϑάπερ Ἡσίοδός τε χαὶ Ξενοφάνης χαὶ Ἔμπε- 
δοχλῆς. χριτήριον δὲ τὸν λόγον εἶπε᾽ τάς τε αἰσϑήσεις μὴ 
ἀχριβεῖς ὑπάρχειν. φησὶ γοῦν" μηδέ --- ἔλεγχον᾽ [ἔτ 1, 84---80)] 

διὸ χαὶ περὶ αὐτοῦ φησιν ὅ Τίμων" [ἔτ. 4 Ὑ.} 28 
Παρμενίδου τε βίην μεγαλόφρονος οὐ πολύδοξον, 
ὅς ῥ᾽ ἀττὸ φαντασίας ἀττάτης ἀνενείχατο νώσεις. 

εἰς τοῦτον χαὶ Πλάτων τὸν διάλογον γέγραφε ᾿ Παρμενίδην᾽ ἐπι- 
γράψας “ἢ περὶ ἰδεῶν. ἤχμαζε δὲ κατὰ τὴν ἐνάτην καὶ ἔξη- 
χοστὴν ὀλυμπιάδα [δ04---801]. χαὶ δοχεῖ πρῶτος πεφωραχκέναι 
τὸν αὐτὸν εἶναι Ἕσπερον χαὶ Φωσφόρον, ὥς φησι Φαβωρῖνος 
ἐν πέμπτωε ᾿Ἵπομνημονευμάτων᾽ οἱ δὲ Πυϑαγόραν. Καλλίμαχος 

δέ φησι μὴ εἶναι αὐτοῦ [Ῥγιαροτα8)] τὸ :τοίημα. λέγεται δὲ χαὶ 
νόμους ϑεῖναι τοῖς πολίταις, ὥς φησι Σιτεύσιτιπτος ἐν τῶι Περὶ 

φιλοσόφων. χαὶ πρῶτος ἐρωτῆσαι τὸν ᾿Αχιλλέα λόγον, ὡς Φαβω- 
ρῖνος ἐν Παντοδαττῆι ἱστορίαι. γέγονε δὲ χαὶ ἕτερος Παρμενί- 
δης, ῥήτωρ τεχνογράφος. 

2. ϑῦυτολβ. 

Παρμενίδης Πύρητος ᾿Ελεάτης φιλόσοφος, μαϑητὴς γεγονὼς 
Ξενοφάνους τοῦ Κολοφωνίου, ὡς δὲ Θεόφραστος ᾿ἀναξιμάνδρου 

τοῦ Πιλησίου. αὐτοῦ δὲ διάδοχοι ἐγένοντο Ἐμτπιεδοχλῆς τε ὁ χαὶ 
φιλόσοφος καὶ ἰατρὸς χαὶ Ζήνων ὁ ᾿Ελεάτης. ἔγραψε δὲ φυσιο- 
λογίαν δι᾿ ἐπτῶν καὶ ἄλλα τινὰ καταλογάδην, ὧν μέμνηται Πλάτων 
[βορῆ. 287 Α. νρῖὶ. Β 17 Κὶ, 121] (αὰβ Ὀίορθῃ. δῦρββ. νοπὶ 50} ]88). 

8, Ῥιοσ. 18 Ἡναξιμένης Εὐρυστράτου Μιλήσιος, ἤκουσεν ᾿Αναξιμάνδρου, 
ἔνιοι δὲ καὶ Παρμενίδου φασὶν ἀκοῦσαι αὐτὸν [οἷ. δὰ Α 1, 1]. 

4, ἸΑμβιισηῦβ Υ. Ρυίῃ. 166 [48 Ν᾽ ΘΟΠΊΔΟΠΟ8) καὶ περὲ τῶν φυσικῶν ὅσοι 
τινὰ μνείαν πεποίηνται πρῶτον ᾿Εμπεδοχλέα καὶ Παρμενίδην τὸν ᾿Ελεάτην προ- 
φερόμενοι τυγχάνουσιν (τὰ ἄρῃ ΕἸΠΕ] 58 ἀ05 ῬΥΓΠΔΡΌΓΑΒ δυῇ αἴθ ΚαϊταΣ ΠΙΆ] 68 
23ὰ οΥνγοίβθη). Ῥβοουῦβ ἱπ Ῥάγῃ. 1 Ρ. 019, 4 (οι. Ῥαγ. 1804) ταύτης δ᾽ οὖν 
ὅπερ εἴπομεν τῆς ἑορτῆς οὔσης ἀφίχοντο Παρμενίδης καὶ Ζήνων ᾿Αϑήναζε, 
διδάσχαλος μὲν ὃ Π. ὧν μαϑητὴς δ᾽ ὁ Ζήνων, ᾿Βλεᾶται δ᾽ ἄμφω καὶ οὐ τοῦτο 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πυϑαγορικοῦ διδασκαλείου μεταλαβόντε, χαϑάπερ που 
καὶ Νικόμαχος [80 ΟΌ «. αορανα: ναϊροὸ Καλλίμαχος]. Ὑιτὰ Ῥυίδρογταθ Ρο- 
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δηδ ὁ. 249 Ρ. 439586 Ζήνωνα καὶ Παρμενίδην τοὺς Ἐλεάώτας" καὶ οὗτοι δὲ τῆς 
Πυϑαγόρου ἦσαν διατριβῆς. 

δ. Ῥημρτο ὙΠμοδρῦ. 188 Εἰ [ΒοκΚταΐοβϑ βρυϊοθ) Π. δέ μοι φαίνεται τὸ τοῦ 
Ὁμήρου αἰδοῖός τέ μοι εἶναι ἅμα δεινός τε" συνπροσέμειξα γὰρ δὴ τῶι ἀνδρὶ 
πάνυ νέος πάνυ πρεσβύτηι καί μοι ἐφάνη βάϑος τι ἔχειν παντάπασι γενναῖον. 
ΒΟΡΒΐβι. 211 Ο δι᾿ ἐρωτήσεων, οἷόν ποτε χαὶ Παρμενίδηι χρωμένωι καὶ διεξιόντι 
λόγους παγχάλους παρεγενόμην ἐγὼ νέος ὧν ἐχείνου μάλα δὴ τότε ὄντος πρε- 
σβύτου. ῬΑΚΜ. 121 Α ἔφη δὲ δὴ ὁ ᾿Αντιφῶν λέγειν τὸν Πυϑόδωρον ὅτι ἀφί- 
χοιντό ποτε εἰς Παναϑήναια τὰ μεγάλα Ζήνων τε καὶ Π. τὸν μὲν οὖν Παρμε- 
γίδην εὖ μάλα δὴ πρεσβύτην εἶναι σφόδρα πολιὸν καλὸν δὲ χἀγαϑὸν τὴν ὄψιν 
περὶ ἔτη μάλιστα πέντε καὶ ἑξήχοντα᾽ Ζήνωνα δὲ ἐγγὺς ἐτῶν τετταράκοντα 
τότε εἶναι, εὐμήκη δὲ χαὶ χαρίεντα ἰδεῖν" χαὶ λέγεσϑαι αὐτὸν παιδιχὰ τοῦ 
Παρμενίδου γεγονέναι. καταλύειν δὲ αὐτοὺς ἔφη παρὰ τῶι Πυϑοδώρωι ἐχτὸς 
τείχους ἐν Κεραμεικῶε" οἱ δὴ καὶ ἀφικέσϑαι τὸν τε Σωχράτη καὶ ἄλλους τινὰς 
μετ᾽ αὐτοῦ πολλούς, ἐπιϑυμοῦντας ἀκοῦσαι τῶν τοῦ Ζήνωνος γραμμάτων" τότε 
γὰρ αὐτὰ πρῶτον ὑπ᾽ ἐχείνων χομισϑῆναι" Σωκράτη δὲ εἶναι τότε σφόδρα 
νέον [οἷ, Ῥτοοὶ. ἰη ἢι.]. ἢ. θ84, 21]. Ῥαρόσοη: Ατηξν. ΧΙ ὅ05 Παρμενίδηι μὲν 
γὰρ καὶ ἐλϑεῖν εἰς λόγους τὸν τοῦ Πλάτωνος Σωκράτην μόλις ἤ ἡλικία 

συγχωρεῖ οὐχ ὡς καὶ τοιούτους εἰπεῖν ἢ ἀκοῦσαι λόγους. τὸ δὲ πάντων σχε- 

τλιώτατον καὶ τὸ εἰπεῖν οὐδεμιᾶς χατεπειγούσης χρείας ὅτι παιδικὰ γεγόνοι 
τοῦ Παρμενίδου Ζήνων ὃ πολίτης αὐτοῦ. [Ὀαγαὰδβ ΜΑΘΒΟΒ. δα(.11, 5 π6ο νει Κγαιιαὶ 
δὶἐ, δὶ τηρυὶ ατι αἰξογὶ οὰ 118 χιιο8 σοοφένιϑ οοεσὶξέ ἠναΐξια αοίαϑ Ῥοϑίθυϊου ϑαδοιεῖο 
Ῥγαείοασίαϊε {ιὶξ: φιοά ἰϊοῖϊίο βονγὶ ῬΙαίονιῖδ αἀϊαϊοσὶ ἐοδέϊνηοτῖο διρνί, φιῖρρε ϑοογαΐε 
ἑΐα Ῥαγηιομιο8 ανπξϊιῖον, τ ᾿πεῖνι8 ριον ἑα υἱὰ ἐἰϊῖι|8 αὐργο)ιον ον βοηθοξμ θη]. 

θιοο. ΙΧ 25 Ζήνων ᾿Ελεάτης. τοῦτον ᾿Απολλόδωρός φησιν εἶναι ἐν Χρονικοῖς 

[Πύρητος τὸν δὲ Παρμενίδην) φύσει μὲν Τελευταγόρου, ϑέσει δὲ Παρμενίδου 
ἐν, ὃ δὴ Ζήνων διακήχοε Παρμενίδου καὶ γέγονεν αὐτοῦ παιδιχά. 

θ. Αβιβτοτ. Μοίδρη. Α ὅ. 9800 22 ὁ γὼρ Π. τούτου λέγεται γενέσϑαι μα- 
ϑητής (68. ΧΟΠΟΡΠΔΠΗ68). 

1. Αὐξχ. ἰπ Μοίρηνβ. Α 8. 954}8 ρ. 31, 7 Ηαγάμποκ περὲ Παρμενίδου 
χαὶ τῆς δόξης αὐτοῦ καὶ Θεόφραστος ἐν τῶι πρώτωι Περὶ τῶν φυσικῶν [ἴτ. θ. 
Ἠοχ. 482, 8] οὕτως λέγει" ἱτούτωι δὲ ἐπιγενόμενος Π. Πύρητος ὁ ᾿Ελεάτης᾽ 
(λέγει δὲ [καὶ] Ξενοφάνην) “ἐπ᾿ ἀμφοτέρας ἦλϑε τὰς ὅδδοίς. καὶ γὰρ ὡς 
αἰδιον ἐστι τὸ πᾶν ἀποφαίνεται καὶ γένεσιν ἀποδιδόναι πειρᾶται τῶν ὃν- 
των, οὐχ ὁμοίως περὶ ἀμφοτέρων δοξάζων, ἀλλὰ κατ᾽ ἀλήϑειαν μὲν ἕν τὸ πᾶν 

καὶ ἀγένητον καὶ σφαιροειδὲς ὑπολαμβάνων, κατὰ δόξαν δὲ τῶν πολλῶν εἰς 
τὸ γένεσιν ἀποδοῦναι τῶν φαινομένων δύο ποιῶν τὰς ἄρχας, πῦρ χκαὶ γῆν, τὸ 

[τὴν] μὲν ὡς ὕλην τὸ δὲ ὡς αἴτιον καὶ ποιοῦν. ΞΊΜΡῚ, ΡΠγ8. 22, 21... Ξενο- 
φάνην τὸν Κολοφώνιον, τὸν Παρμενίδου διδάσκαλον (88 ΤὨΘΟΡτ.). 

8. ΒΊΜΡΙ,.. Ρἢγ8, 28, 4 (αὰ8 ὙΠοορἢγ. Ῥῆνβ. Ορ. ἔν. 8. Ῥοχ. 488, 11) “εύ- 
χκιππὸς δὲ ὁ Ἐλεάτης ἢ Μιλήσιος (ἀμφοτέρως γὰρ λέγεται περὶ αὐτοῦ) κοινω- 
γήσας Παρμενίδηι τῆς φιλοσοφίας οὐ τὴν αὐτὴν ἐβάδισε Παρμενίδηι καὶ Ξενο- 
φάνει περὶ τῶν ὄντων ὅδόν, ἀλλ᾽ ὡς δοκεῖ τὴν ἐναντίαν. ἐκείνων γὰρ ἕν καὶ 
ἀκίνητον καὶ ἀγένητον καὶ πεπερασμένον ποιούντων τὸ πᾶν καὶ τὸ μὴ ὃν μηδὲ ζη- 

τεῖν συγχωρούντων οὗτος ἄπειρα καὶ ἀεὶ κινούμενα ὑπέϑετο στοιχεῖα τὰς ἀτόμους. 
9, ΤΑ πτιῦβ Πιοοῦ. 1 ὅδ ὁ δὲ Θεόφραστος [ἴτ.8. 1). 4117) Παρμενίδου φησὶ 

ζηλωτὴν αὐτὸν [ΕἸηροάοκ}ς65) γενέσϑαι καὶ μιμητὴν ἐν τοῖς ποιήμασιν" καὶ γὰρ 
ἐκεῖνον ἐν ἔπεσι τὸν περὶ φύσεως ἐξενεγκεῖν λόγον. 
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10. βΓΜΡ1, ρῆγβ. 25, 19 Ἐμπεδοκλῆς ὁ ᾿ἀχραγαντῖνος οὐ πολὺ κατόπιν 
τοῦ ᾿Αναξαγόρου γεγονώς, Παρμενίδου δὲ ζηλωτὴς καὶ πλησιαστὴς καὶ ἔτι μᾶλλον 
τῶν Πυϑαγορείων ἴδ ΤὨΘΟΡὮγ, νβ]. π. 9). 

11. Εὐ5Ε8. Οἤτοι. 8) Ηϊούοη. ᾿Βωπεδοχλῆς καὶ Π. φυσικοὶ φιλόσοφοι 
ἐγνωρίζοντο 2. δ. ΔΌτ. 1661; ὅπη, 0]. 81,1 [456]. 

Ὁ) τότε χαὶ Δημόκριτος ᾿Αβδηρίτης φυσικὸς φιλόσοφος ἐγνωρίζετο καὶ 
Ἐμπεδοκλὴς ὃ ᾿Αχραγαντῖνος Ζήνων τε καὶ Π. οἱ φιλόσοφοι καὶ Ἱπποκράτης 
Κώιος ᾶττὰ. Ηϊον. Ζ. 1. Αγ. 1581 (436]. νρὶ. ΟἨπόκιο. ἨΈ ΖΕκχιαν. ({πϑογ. βϑ]ο. οἵ Τὸ, 

π. 1297, 30) τυνίβοιθη Χοῦχοβ ππᾶ ἃ. ρϑίορομπη. Κυΐορ; Ζ8}1} πη κοημθοῃ: ἀφ᾽ οὗ 
Σωχράτης ὁ φιλόσοφος καὶ Ἡράχλειτος ὁ ̓ Εφέσιος καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Π. καὶ 
Ζήνων ἔτη... 

12, 5ΤΈΑΒΟ ΥἹ 1 μ. 252 χάώμψαντι δ᾽ ἄλλος συνεχὴς κόλπος, ἐν ὧι 
πόλις, ἣν οἱ μὲν χτίσαντες Φωχκαιεῖς Ὑέλην, οἱ δὲ Ἔλην ἀπὸ χρήνης τινός, 
οἱ δὲ νῦν Ἐλέαν ὀνομάζουσιν, ἐξ ἧς Π. καὶ Ζήνων ἐγένοντο ἄνδρες Πυϑαγόρειοι. 
δοχεῖ δέ μοι καὶ δι᾿ ἐχείνους καὶ ἔτι πρότερον εὐνομηϑῆναι [γ8]. Α 1 8.109 Ζ. 20]. 
ῬΙ ΤΆΈΟΗ. δᾶν. ΟἹ]. 82 Ρ. 1226 Α : Π. δὲ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα διεχόσμησε νόμοις 
ἀρίστοις, ὥστε τὰς ἀρχὰς καϑ᾽ ἕχαστον ἐνιαυτὸν ἐξορχοῦν τοὺς πολίτας ἐμ- 
μενεῖν τοῖς Παρμενίδου νόμοις. 

ῬΟΕΒῚΒ (νΕ]. Α 1,22. 2. 9). 
18. Θιοθ. 1 10 οἱ δὲ (80. χατέλιπον) ανὰ ἕν σύυγγραμμα᾽ Μέλισσος, 1].» 

᾿ναξαγόρας. 
14. ϑλερι, ἀθ οδθίο ὅδθ, 25 ἢ ὅτι Περὶ φύσεως ἐπέγραφον τὰ συγγράμ- 

ματα καὶ Μέλισσος χαὶ Π. ... καὶ μέντοι οὐ περὶ τῶν ὑπὲρ φύσιν μόνοι, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν φυσικῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς συγγράμμασι διελέγοντο καὶ διὰ 
τοῦτο ἴσως οὐ παρηιτοῖντο Περὶ φύσεως ἐπιγράφειν. 

15. ῬιῦτΑβοΗ. Οποιηοῦο δάα]. ροοῖ. δα. ἀθῦ. 2 Ρ. 100 τὰ δ᾽ Ἐμπεδο- 
κλέους ἔπη καὶ Παρμενίδου χαὶ Θηριακὰ Νικάνδρου καὶ Γνωμολογίαι Θεόγνιδος 
λόγοι εἰσὶ κεχρημένοι (χιχράμενοι Μαᾶνὶρ) παρὰ ποιητικῆς ὥσπερ ὄχημα τὸ 

μέτρον χαὶ τὸν ὄγχον, ἵνα τὸ πεζὸν διαφύγωσιν. 
1θ. 10ῈΜ 6 δπάΐοπάο 18 Ρ. 45 Β μέμψαιτο δ᾽ ἄν τις ᾿Αρχιλόχου μὲν τὴν 

ὑπόϑεσιν, Παρμενίδου δὲ τὴν στιχοποιίαν, Φωκυλίδον δὲ τὴν εὐτέλειαν, Εὐρι- 
πίδου δὲ τὴν λαλιάν, Σοφοχλέους δὲ τὴν ἀνωμαλίαν. 

11. ῬΕοσι, ἴῃ Τίπι. ῥ. 105 Β48., Ρ. 248 ϑοῆη. ὃ δέ γε Π. καίτοι διὰ ποίησιν 
ἀσαφὴς ὧν ὅμως καὶ αὐτὸς ταῦτα ἐνδεικνύμενός φησιν. 

18. --- ἰπ Ῥϑιτι. 1 ῥ. θθὅ, 117 αὐτὸς ὁ Π. ἐν τῆι ποιήσει" καίτοι δι᾽ 
αὐτὸ δήπου τὸ ποιητιχὸν εἶδος χρῆσϑαι μεταφοραῖς ὀνομάτων καὶ σχήμασι 
καὶ τροπαῖς ὀφείλων ὅμως τὸ ἀκαλλώπιστον χαὶ ἰσχνὸν καὶ χαϑαρὸν εἶδος 
τῆς ἀπαγγελίας ἠσπάσατο. ὀηλοῖ δὲ τοῦτο ἐν τοῖς τοιούτοις (οἰἰτὶ υνϊγὰ ἔτ, 8, 
20, ὃ. 44. 45) καὶ πᾶν ὃ τι ἄλλο τοιοῦτον᾽ ὥστε μᾶλλον πεζὸν εἶναι δοκεῖν ἢ 

ποιητιχὸν (τὸν λόγον. 
19. ΞΓΜΡΙ.. ῬΆΥΒ, 86, 2ὅ ἐπειδὴ δὲ καὶ ᾿Αριστοτέλους ἐλέγχοντος ἀκουσό- 

μεϑα τὰς τῶν προτέρων φιλοσόφων δόξας χαὶ πρὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὁ Πλάτων 

τοῦτο φαίνεται ποιῶν καὶ πρὸ ἀμφοῖν ὃ τε Π. καὶ Ξενοφάνης, ἰστέον ὅτι τῶν 

ἐπιπολαιότερον ἀχροωμένων οὗτοι κηδόμενοι τὸ φαινόμενον ἄτοπον ἐν τοῖς 
λόγοις αὐτῶν διελέγχουσιν, αἰνιγματωδῶς εἰωϑότων τῶν παλαιῶν τὰς ἑαυτῶν 
ἀποφαΐίνεσϑαι γνώμας. 

20. --- --- 140,20: εἰ δ᾽ “εὐχύχλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκωι 
τὸ ἕν ὃν φησι (ἴν. 8, 48), μὴ ϑαυμάσηις" διὰ γὰρ τὴν ποίησιν καὶ μυϑικοῦ τινος 
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παράπτεται πλάσματος. τί οὖν διέφερε τοῦτο εἰπεῖν ἢ ὡς Ὀρφεὺς εἶπεν ὠεον 
ἀργύφεον᾽ ; ΜΈΝΑΝΡΕΕ [πο ρον ΟΈΝΕΤΗΣΙΧΟΒ) το, 1 2, 2 φυσιχοὶ 80. ὕμνοι] δὲ 

ὁποίους οἱ περὶ Παρμενίδην χαὶ Ἐμπεδοχλέα ἐτίμησαν [ἐποίησαν ΒῈΓΒ.], τίς ἡ ἡ 
τοῦ ᾿Απόλλωνος φύσις, τίς ἡ τοῦ Διὸς παρατιϑέμενοι" δαὶ οἱ πολλοὶ τῶν Ὀρ- 
φέως τούτου τοῦ τρόπου; ἰὰ. Ι 5, 2 εἰσὶν δὲ τοιοῦτοι, ὅταν ᾿Απόλλωνος ὕμνον 

λέγοντες ἥλιον αὐτὸν εἶναι φάσκωμεν χαὶ περὶ τοῦ ἡλίου τῆς φύσεως διαλεγώμεϑα 
καὶ περὶ Ἥρας ὅτι ἀήρ, καὶ Ζεὺς τὸ ϑερμόν᾽ οἱ γὰρ τοιοῦτοι ὕμνοι φυσιολο- 
γικοί. χαὶ χρῶνται δὲ τῶι τοιούτωι τρόπωι Π. τε καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἀχριβῶς 

. Π. μὲν γὰρ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἐξηγοῦνται, Πλάτων δὲ ἐν βραχυτάτοις ἀνα- 
μιμνήισζκει. 

21. ϑίμριχο. ρῆγβ. 144, 25 χαὶ εἴ τωι μὴ δοχῶ γλίσχρος, ἡδέως αν τὰ 
περὶ τοῦ ἑνὸς ὄντος ἔπη τοῦ Παρμενίδου μηδὲ πολλὰ ὄντα τοῖσδε τοῖς ὑπο- 
μνήμασι παραγράψαιμι διά τε τὴν πίστιν τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένων καὶ διὰ τὴν 
σπάνιν τοῦ Παρμενιδείου συγγράμματος. 

ξἜππεῈ. (Κ8]. Α 1 ὶ 22. 1. 8). 

22. [ὀὈττ.} ϑίσομι. ὅ (Επ8. Ρὶ ΕΜ 18, ὅ, Ποχ. 580] Π. δὲ ὁ ᾿Ελεάτης, 
ἑταῖρος Ξενοφάνους, ἅμα μὲν καὶ τῶν τούτου δοξῶν ἀντεποιήσατο, ἅμα δὲ καὶ 
τὴν ἐναντίαν ἐνεχείρησεν στάσιν. ἀΐδιον μὲν γὰρ τὸ πᾶν καὶ ἀκίνητον ἀπο- 
φαίνεται [χαὶ] κατὰ τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήϑειαν" εἶναι γὰρ αὐτό ᾿ μοῦνον -- 
ἀγένητον᾽ [ἴτ. 8, 4]. γένεσιν δὲ τῶν χαϑ᾽ ὑπόληψιν ψευδὴ δοκούντων εἶναι. 
καὶ τὰς αἰσϑήσεις ἐκβάλλει ἐκ τῆς ἀληϑείας. φησὶ δὲ ὅτι εἴ τι παρὰ τὸ ὃν 
ὑπάρχει, τοῦτο οὐκ ἔστιν ὄν᾽ τὸ δὲ μὴ ὃν ἐν τοῖς ὅλοις οὐχ ἔστιν. οὕτως 
οὖν τὸ ὃν ἀγένητον ἀπολείπει" λέγει δὲ τὴν γῆν τοῦ πυχνοῦ χαταρρνέντος 
ἀέρος γεγονέναι [08 ΤΠΘΟΡΗταβίβ Ῥῆνβ. θοχ. τγῖθ ἰπὶ Βοϊροπάθη Ν, 28] 

28. Ητρροι, Ἐρῦ 11 [Ὁ οχ. ὅ04] καὶ γὰρ καὶ Π. ἕν μὲν τὸ πᾶν ὑποτί- 
ϑεται αἰδιόν τε χαὶ ἀγένητον καὶ σφαιροειδὲς οὐδὲ αὐτὸς ἐχφεύγων τὴν τῶν 
πολλῶν δόξαν πῦρ λέγων καὶ γῆν τὰς τοῦ παντὸς ἀρχάς, τὴν μὲν γῆν ὡς ὕλην 

τὸ δὲ πῦρ ὡς αἴτίον καὶ ποιοῦν. τὸν κόσμον ἔφη φϑείρεσϑαι, ὧι δὲ τρόπωι, 

οὐχ εἶπεν. ὃ αὐτὸς δὲ εἶπεν ἀΐδιον εἶναι τὸ πᾶν καί οὐ γενόμενον καὶ σφαιρο- 
εἰδὲς καὶ ἕμοιον, οὐκ ἔχον δὲ τόπον ἐν ἑαυτῶι, καὶ ἀκίνητον καὶ πεπερασμένον. 

24. Απιβτουῦ. Μοίαρῃ. Α δ. 9860 18 Π. μὲν γὰρ ἔοικε τοῦ χατὰ τὸν λόγον 
ἑνὸς ἅπτεσϑαι κτλ. (ν6]. 8. 45 π. 80). »Ὡ1 Π. δὲ μᾶλλον βλέπων [βλέπων Ἰδδδί 
Ε ἃ. βίπιρ!. ἃ. οδοὶ. ὅ60, 8 8208] ἔοιχέ που λέγειν. παρὰ γὰρ τὸ ὃν τὸ μὴ ὃν 
οὐδὲν ἀξιῶν εἶναι, ἐξ ἀνάγκης ἕν οἴεται εἶναι τὸ ὃν καὶ ἄλλο οὐδέν... ἀναγ- 
καζόμενος δ᾽ ἀχολουϑεῖν τοῖς φαινομένοις χαὶ τὸ ἕν μὲν χατὰ τὸν λόγον, πλείω 
δὲ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ὑπολαμβάνων εἶναι, δύο τὰς αἰτίας καὶ δύο τὰς ἀρχὰς 
πάλιν τίϑησι, ϑερμὸν καὶ ψυχρόν, οἷον πῦρ καὶ γῆν λέγων. τούτων δὲ κατὰ 
μὲν τὸ ὃν τὸ ϑερμὸν τάττει, ϑάτερον δὲ κατὰ τὸ μὴ ὃν [εἷ. ΑἸΟχ. Β. 1. Ὁ. 46, 2]. 

25. --- 46 οαοῖο Γ 1. 298Ρ14 οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως ἀνεῖλον γένεσιν 
καί φϑοράν" οὐϑὲν Ζὰρ οὔτε γίγνεσθαί φασιν οὔτε φϑείρεσϑαι τῶν ὄντων, 
ἀλλὰ μόνον δοκεῖν ἡμῖν, οἷον οἱ περὶ Μέλισσόν τε καὶ Παρμενίδην, οὃς εἰ χαὶ 
τἄλλα λέγουσι χαλῶς, ἀλλ᾽ οὐ φυσικῶς γε δεῖ νομίσαι λέγειν" τὸ γὰρ εἶναι 

ἅττα τῶν ὄντων ἀγένητα χαὶ ὅλως ἀκίνητα μᾶλλόν ἐστιν ἑτέρας καὶ ; προτέρας 
ἢ τῆς φυσικῆς σχέψεως. ἀὁ ρθη. οὐ σοΥτ. Α 8 Ῥ. 8252 18 ἐχ μὲν οὖν τούτων 
τῶν λόγων ὑπερβάντες τὴν αἴσϑησιν καὶ παριδόντες αὐτὴν ὡς τῶι λόγωι δέον 
ἀκολουϑεῖν ἕν καὶ ἀκίνητον τὸ πᾶν εἶναί φασι καὶ ἄπειρον ἔνιοι" τὸ γὰρ πέρας 
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περαίνειν ἂν πρὸς τὸ χενόν. οἱ μὲν οὖν οὕτως καὶ διὰ ταύτας τὰς αἰτίας 
ἀπεφήναντο περὶ τῆς ἀληϑείας. ἔτι δὲ ἐπὶ μὲν τῶν λόγων δοχεῖ ταῦτα συμ- 
βαίνειν, ἐπὶ δὲ τῶν πραγμάτων μανίαι παραπλήσιον εἶναι τὸ δοξάζειν οὕτως 
(ΡΒΙΙΟΡ. 2. ἃ. 51, 151, 21 μέμφεται τοὺς περὶ Παρμενίδην, ὅτι ἐνόμισαν τῆι μὲν 
ἐναργείαι τῶν πραγμάτων μὴ δεῖν ὅλως προσέχειν, μόνηι δὲ τῆι τῶν λόγων 
ἀχολουϑίαι). 

26. Ῥηρτο ΤὨρδθῦ, 181. ἀ ἐὰν δὲ οἱ τοῦ ὅλου στασιῶται ἀληϑέστερα λέ- 
γεεν δοχῶσι, φευξόμεϑα παρ᾽ αὐτοὺς ἀπ᾿ αὖ τῶν τὰ ἀκίνητα κινούντων. ϑΈχτ. 

δάν. τηδίῃ. Χ 46 μὴ εἶναι δὲ ἴβο. τὴν χίνησιν»] οἱ περὶ Παρμενίδην χαὶ Μέλισσον, 
οὺς ὁ ᾿Αριστοτέλης [1 οἴποπὶ βοίηθν Ὀίδοϑο πιὶΐ Απβρί οἰ ππρ, δαῖῦ ἀϊο ῬΙδιοπίβοιθ 
516}16] στασιώτας τε καὶ ἀφυσίκους κέκληκεν, στασιώτας μὲν ἀπὸ τῆς στά- 
σεως, ἀφυσίχους δὲ ὅτι ἀρχὴ κινήσεώς ἐστιν ἡ φύσις, ἣν ἀνεῖλον φάμενοι μηδὲν 
χινεῖσϑαι. 

21. ΑΚΙ5τ. Ρἢγ8. ΓΘ. 2019 οὕτω γὰρ ὁριξζόμεϑα τὸ ὅλον, οὗ μηϑὲν ἄπε- 
στιν οἷον ἄνϑρωπον ὅλον ἢ κιβωτόν. ὥσπερ δὲ τὸ χαϑ᾽ ἕχαστον οὕτω καὶ 
τὸ χυρίως οἷον τὸ ὅλον οὗ μηδέν ἐστιν ἔξω" οὗ δ᾽ ἐστὶν ἀπουσία ἔξω, οὐ πᾶν 
ὃ τι ἂν ἀπῆι. ὅλον δὲ καὶ τέλειον ἢ τὸ αὐτὸ πάμπαν ἢ σύνεγγυς τὴν φύσιν 
ἐστίν. τέλειον δ᾽ οὐδὲν μὴ ἔχον τέλος" τὸ δὲ τέλος πέρας. διὸ βέλτιον οἰη- 
τέον Παρμενίδην Μελίσσου εἰρηκέναι" ὁ μὲν γὰρ τὸ ἄπειρον ὅλον φησίν, ὁ 
δὲ τὸ ὅλον πεπεράνϑαι ἱμεσσόϑεν ἐσοπαλές᾽ (ἔτ. 8, 44). 

28. ΞΤΧΡΙ, ῬΏΥ8. 115,11 τὸν Παρμενίδου λόγον, ὡς ὃ ̓ Αλέξανδρος Ἱστορεῖ, 

ὁ μὲν Θεόφραστος [ΡΙγ 5, ον. 1; Ὅοχ. 488] οὕτως ἐχτίϑεται ἐν τῶι πρώτωι τῆς 
Φυσικῆς ἱστορίας ἡ τὸ παρὰ τὸ ὃν οὐχ ὄν" τὸ οὐχ ὃν οὐδέν᾽ ἕν ἄρα τὸ ὄν᾽, 
Εὔδημος δὲ οὕτως 'τὸ παρὰ τὸ ὃν οὐχ ὄν, ἀλλὰ καὶ μοναχῶς λέγεται τὸ ὃν" ἕν 
ἄρα τὸ ὄν᾽. τοῦτο δὲ εἰ μὲν ἀλλαχοῦ που γέγραφεν οὕτως σαφῶς Εὔδημος, οὐχ 
ἔχω λέγειν" ἐν δὲ τοῖς Φυσικοῖς [ἴτ. 1] περὶ Παρμενίδου τάδε γράφει, ἐξ ὧν ἔσως 
συναγαγεῖν τὸ εἰρημένον δυνατόν" ᾿ Π. δὲ οὐ φαίνεται δεικνύειν ὅτι ἕν τὸ ὄν, 
οὐδὲ εἴ τις αὐτῶι συγχωρήσειε μοναχῶς λέγεσϑαι τὸ ὄν, εἰ μὴ τὸ ἐν τῶι τί 
χατηγορούμενον ἑχάστου ὥσπερ τῶν ἀνϑρώπων ὃ ἄνϑρωπος. καὶ ἀποδιδομέ- 

νων τῶν λόγων χαϑ᾽ ἕχαστον ἐνυπάρξει ὃ τοῦ ὄντος λόγος ἐν ἅπασιν εἷς καὶ 
ὁ αὐτὸς ὥσπερ χαὶ ὃ τοῦ ζώιου ἐν τοῖς ζώιοις. ὥσπερ δὲ εἰ πάντα εἴη τὰ ὄντα 
καλὰ καὶ μηϑὲν εἴη λαβεῖν ὃ οὐκ ἔστι χαλόν, καλὰ μὲν ἔσται πάντα, οὐ μήν 
ἕν γε τὸ καλὸν ἀλλὰ πολλά (τὸ μὲν γὰρ χρῶμα χαλὸν ἔσται τὸ δὲ ἐπιτήδευμα 
τὸ δὲ ὁτιδήποτε), οὕτω δὴ καὶ ὄντα μὲν πάντα ἔσται, ἀλλ᾽ οὐχ ἕν οὐδὲ τὸ αὐ- 
τό" ἕτερον μὲν γὰρ τὸ ὕδωρ, ἄλλο δὲ τὸ πῦρ. Παρμενίδου μὲν οὖν {οὐχ 
ἂν) ἀγασϑείη τις ἀναξιοπίστοις ἀχολουϑήσαντος λόγοις χαὶ ὑπὸ τοιούτων 
ἀπατηϑέντος, ἃ οὔπω τότε διεσαφεῖτο (οὔτε γὰρ τὸ πολλαχῶς ἔλεγεν οὐδεὶς 
ἀλλὰ Πλάτων πρῶτος τὸ δισσὸν εἰσήγαγεν, οὔτε τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ καὶ κατὰ συμ- 
βεβηχός)" φαίνεταί τε ὑπὸ τούτων διαψευσϑῆναι. ταῦτα δὲ ἐκ τῶν λόγων καὶ 
ἐχ τῶν ἀντιλογιῶν ἐϑεωρήϑη καὶ τὸ συλλογίζεσϑαι" οὐ γὰρ συνεχωρεῖτο, εἰ μὴ 
φαίνοιτο ἀναγκαῖον. οἱ δὲ πρότερον ἀναποδείχτως ἀπεφαίνοντο᾽. 

29. ΔΕτ.1 24, 1 [Ποχ. 820] Π. χαὶ Μέλισσος ἀνήιρουν γένεσιν καὶ φϑορὰν 
διὰ τὸ νομίζειν τὸ πᾶν ἀκίνητον. 

80. ΑΜΜΟΝ, 46 ἱπΐοιρν. Ρ. 138, 16 Βιιββὸ πρῶτον μὲν γάρ, ὡς ὁ Τίμαιος 
[Ρ. 216] ἡμᾶς ἐδίδαξε καὶ αὐτὸς ὃ ̓ Αριστοτέλης ϑεολογῶν ἀποφαίνεται καὶ πρὸ 
τούτων ὁ Π]., οὐχ ὃ παρὰ Πλάτωνι μόνον [ρ. 1871 Α], ἀλλὰ χαὶ ὃ ἐν τοῖς οἰχείοις 
ἔπεσιν, οὐδέν ἐστι παρὰ τοῖς ϑεοῖς οὔτε παρεληλυϑὸς οὔτε μέλλον, εἴ γε τούτων 
μὲν ἑκάτερον οὐκ ὄν, τὸ μὲν οὐχέτι τὸ δὲ οὕπω, καὶ τὸ μὲν μεταβεβληκὸς τὸ 
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δὲ πεφυχὸς μεταβάλλειν, τὰ δὲ τοιαῦτα τοῖς οντως οὖσι χαὶ μεταβολὴν οὐδὲ 
χατ᾽ ἐπίνοιαν ἐπιδεχομένοις προσαρμόττειν ἀμήχανον. 

81. ΔἘτ.1717,20 (Ὁοχ. 8303] Π. τὸ ἀκίνητον καὶ πεπερασμένον σφαιροειδές 
[86. ϑεὸν εἶναι. 

82. -- Ι 26, 8 [θοχ. 321) Π. χαὶ Δημόκριτος πάντα χατ ἀνάγκην" τὴν 
αὐτὴν δὲ εἶναι εἱμαρμένην χαὶ δίχην καὶ πρόνοιαν καὶ χοσμοποιόν. [ΤΠ ΘΟδΟΓ. 
[ρί χαὶ δαίμονα τα, νἱθ! θοῦ δὰ8β Αοϑῦ. ΠΊ, 1 νυνὶ. ἡ. 81]. 

88, Οτεμ. ῥτοίγ. δ, θ4 ρ. δδ Ροϊ(. Π. δὲ ὁ Ἐλεάτης ϑεοὺς εἰσηγήσατο πῦρ 
καὶ γῆν. 

84, Ῥυστ, δᾶν. Οο]οῦ, 18 Ρ. 1114 Ὁ ὁ δ᾽ [Ραττη.] ὠναιρεῖ μὲν οὐδετέραν φύσιν 
56. τῶν νοητῶν χαὶ δοξαστῶν), ἑχατέραι δ᾽ ἀποδιδοὺς τὸ προσῆχον εἰς μὲν 
τὴν τοῦ ἑνὸς καὶ ὄντος ἰδέαν τίϑεται τὸ νοητόν, ὃν μὲν ὡς αἴδιον χαὶ 
ἄφϑαρτον, ἕν δ᾽ ὁμοιότητι πρὸς αὑτὸ χαὶ τῶι μὴ δέχεσϑαι διαφορὰν προσαγο- 
ρεύσας, εἰς δὲ τὴν ἄταχτον καὶ φερομένην τὸ αἰσϑητόν, ὧν καὶ κριτήριον ἰδεῖν 
ἔστιν “ἡμὲν -- ἧτορ᾽ [ἴτ. 1, 29] τοῦ νοητοῦ καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντος ὡσαύτως 
ἁπτόμενον ᾿ἡδὲ - ἀληϑής᾽ [ἴτ. 1, 30] διὰ τὸ παντοδαπὰς μεταβολὰς καὶ πάϑη 
καὶ ἀνομοιότητας δεχομένοις ὁμιλεῖν πράγμασι. ΒῚΜΡΙῚ,. ΡΗγ8. 839, 10 δοξαστὸν 
οὖν καὶ ἀπατηλὸν τοῦτον καλεῖ τὸν λόγον οὐχ ὡς ψευδῆ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ 
τῆς νοητῆς ἀληϑείας εἰς τὸ φαινόμενον καὶ δοκοῦν τὸ αἰσϑητὸν ἐχπεπτωχότα. 
114. Ρ. 25, 16 καὶ τῶν πεπερασμένας 80. ἀρχὰς λεγόντων) οἱ μὲν δύο, ὡς Π. 
ἐν τοῖς πρὸς δόξαν, πῦρ καὶ γῆν ἢ μᾶλλον φῶς καὶ σχότος. 

85, ΑΞΙ51, 46 ρθη. δὲ οοττ. Β 8. 380) 18 οἱ δ᾽ εὐθὺς δύο ποιοῦντες ὥσπερ 
Π. πῖρ καὶ γῆν, τὰ μεταξὺ μείγματα ποιοῦσι τούτων οἷον ἀέρα καὶ ὕδωρ. Β 9. 
838618 ἐπειδὴ γὰρ πέφυχεν, ὡς φασι, τὸ μὲν ϑερμὸν διαχρίνειν τὸ δὲ ψυχρὸν 
συνιστάναι καὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον τὸ μὲν ποιεῖν τὸ ὁὲ πάσχειν, ἐκ τούτων λέ- 
γουσι καὶ διὰ τούτων ἅπαντα τἄλλα γίγνεσϑαι καὶ φϑείρεσϑαι. (το. Δα. Π 31, 
118 . ἐσπδὴῖ φιιὲ ηιουσαΐ, ἐογγαην ψιιαα αὖ 60 Κογηιδέμν [δὰ8 ΤΏΘΟΡἢΓ. ῬΉγΒ. ΟΡ. 
5. 112 ἡ. 28]. 

80. ΑΕτ. ΠΊ, 2 [θοχ. 8217] Θαλῆς... Παρμ.... ἕνα τὸν χύσμον. 4, 11 

[Ὁ οχ. 382] Ξενοφάνης, Π., Μέλισσος ἀγένητον καὶ αἰδιον καὶ ἄφϑαρτον τὸν κόσμον. 
81, -- ΠΊ, 1 (Ὁ. 8386] Π. στεφάνας εἶναι περιπεπλεγμένας, ἐπαλλήλους, 

τὴν μὲν ἐκ τοῦ ἀραιοῦ, τὴν δὲ ἐκ τοῦ πυχνοῦ" μιχτὰς δὲ ἄλλας ἐκ φωτὸς 
χαὶ σχότους μεταξὺ τούτων. καὶ τὸ περιέχον δὲ πάσας τείχους δίχην στερεὸν 
ὑπάρχειν, ὑφ᾽ ὧι πυρώδης στεφάνη, καὶ τὸ μεσαίτατον πασῶν [80]]. στερεὸν 
ὑπάρχειν), κ κκ περὶ ὃν πάλιν πυρώδης [86]]. στεφάνη]. τῶν δὲ συμμιγῶν τὴν 
μεσαιτάτην ἁπάσαις (ἀρχήν) τε καὶ (φαἰτίαν) κινήσεως καὶ γενέσεως ὑπάρχειν, 
ἥντινα καὶ δαίμονα χυβερνῆτιν καὶ χληροῦχον [χληιδοῦχον 88 ἔν. 1, 14 ΕἾ]]16- 
ὈΟΙΏ] ἐπονομάζει Δίχην τε χαὶ ᾿Ανάγκην [ἴτ. 8, 80 41... χαὶ τῆς μὲν γῆς ἀπό- 
χρισιν εἶναι τὸν ἀέρα διὰ τὴν βιαιοτέραν αὐτῆς ἐξατμισϑέντα πίλησιν, τοῦ δὲ 
πυρὸς ἀναπνοὴν τὸν ἥλιον καὶ τὸν γαλαξίαν [νρ]. ἔτ. 11, 2] χύχλον. συμμιγῆ 
δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν εἶναι τὴν σελήνην, τοῦ τ᾿ ἀέρος χαὶ τοῦ πυρός. περιστάντος δ᾽ 
ἀνωτάτω πάντων τοῦ αἰϑέρος ὑπ᾿ αὐτῶι τὸ πυρῶδες ὑποταγῆναι τοῦϑ᾽ ὅπερ 
χεχλήχαμεν οὐρανόν, ὑφ᾽ ὧι [οὗ Ἠάβ8.: οοττ. ΚαΒ0Π0] ἤδη τὰ περίγεια. Οἴο. 
ἀρ πὶ, ἄθου 1 12, 28 παρὲὶ (Ῥ. φιυύάον σον θηξοίιοη, φιιϊἀαηι οογοπαδ βὶηινῖϊο ἢ οὶέ 
(ϑἑεαποη αρρεϊϊαξ), σοπεϊηοηιέο ἀγάογε [οονπξἰποηΐοηι αγάογιιηι Β}) {υιοὶδ ογϑθηι, φιιὶ 
εἰισὶξ οαοίιι, χιθηὶ ἀρροϊαΐ ἀδιηι, ἵν χο πος ἤσιγαηι ἀϊυΐπαηι πόχιιθ δοηϑιιηὶ 
φιυιϊϑαιαηι διιϑριοαγὶ ροΐοδέ, Ἠυείαφιο οἰιϑάδην {ηιο 1) ηιοηδίγα: χψεῖρρα φιὶ Βεὶ- 
ἰὴ, φιιὶ Τιϑοογάΐανι, φιὶ Οιιρὶαϊξαίονι, οοἰογαχιια σεηογβ οἰτιϑάθνη αὐ ἀδιρη γευοοσαΐ 
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χιας υοἷ γεογδο υοἱ δορῖῆο υεἱ οὐϊιυϊοηα υεἱ υεἰμδέαϊο ἀοϊογέν; φαάοηιχιο ἀ6 8ἰ16- 
γίδμϑ, φιιας γεργεθθηδα ἵν αἴτο ἴαην νη ἤοο οηνἐξαγέμγ. 

88. ΑἘΕτ. 111,1 [Ὁ.. 389] Ἀναξιμένης καὶ Π. τὴν περιφορὰν τὴν ἐξωτάτω 
τῆς γῆς εἶναι τὸν οὐρανόν. 8 4 [Ὁ, 340] Π. Ἡράκλειτος, Στράτων, Ζήνων 
πύρινον εἶναι τὸν οὐρανόν. 

89. --- ΠῚ 18,8 [Ὁ.. 342] Π. χαὶ Ἡράκλειτος πιλήματα πυρὸς τὰ ἄστρα. 
40. ΑΝΟΝΧΥΜ. ΒΥΖΑΧΥ. οα. Ττρὰ ἢ. 52, 19 [18386. ἴῃ Αγδί, 1Π| 14 ρ. 818, 15 

Μ8888] χαὶ τῶν μὲν ἀπλανῶν τῶν σὺν τῶι παντὶ περιαγομένων τὰ μὲν ἀχατονό- 
μαστα ἡμῖν χαὶ ἀπερίληπτα, ὡς καὶ Π. ὁ φυσικὸς εἴρηκε, τὰ δὲ κατωνομασμένα 
ἕως ἕχτου μεγέϑους χίλιά εἰσι χατὰ τὸν Ἄρατον. 

41. Αἥ-τ. Π120, 8 [Ὁ. 849] Π. χαὶ Μητρόδωρος πύρινον ὑπάρχειν τὸν ἥλιον. 
42. --- ΤΙ 2ὅ, 8 [Ὁ.. 366] Π. πυρίνην 80. εἶναι τὴν σελήνην]. 26,2 [Ὁ.. 851] 

Π. ἴσην τῶι ἡλίωι 86. εἶναι τὴν σελήνην) χαὶ γὰρ ἀπ᾿ αὐτοῦ φωτίζεται [γὰρ 
5100. ΡΙαξ, (Επ8.): ἔθ] ΡΙπί. (ΑΒ64].); φωτίζεσϑαι Ζ6|16.]. 28, ὃ [Ὁ. 368] Θαλῆς 
πρῶτος ἔφη ὑπὸ τοῦ ἡλίου φωτίζεσθαι. Πυϑαγόρας, Παρμ. .. . ὁμοίως. 

48. -- ΠῚ 20, 85 [Ὁ. 349] Π. τὸν ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην ἐκ τοῦ γαλαξίου 
χύχλου ἀποχριϑῆναι, τὸν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀραιοτέρου μίγματος ὃ δὴ ϑερμόν, τὴν 
δὲ ἀπὸ τοῦ πυχνοτέρου ὅπερ ψυχρόν. 

44, --- ΥἹΠ 48 (ΡῬυίμαροῖαθ) ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνο- 
μάσαι κόσμον καὶ τὴν γῆν στρογγύλην, ὡς δὲ Θεόφραστος [ΡΏγ8. Ορ. 11] 
Παρμενίδην, ὡς δὲ Ζήνων Ἡσίοδον. οἷ. Α 1 νῬ. 48,10. ΑἘτ. ΠῚ 15, 1 [Ὁ. 880] 
Π., δημόκχριτος διὰ τὸ πανταχόϑεν ἴσον ἀφεστῶσαν μένειν ἐπὶ τῆς ἰσορροπίας 
οὐκ ἔχουσαν αἰτίαν δι᾿ ἣν δεῦρο μᾶλλον ἢ ἐκεῖσε ῥέψειεν ἄν᾽ διὰ τοῦτο μόνον 
μὲν χραδαίνεσϑαι, μὴ κινεῖσϑαι ὁέ. ΤΉΕοΙΟ. Δυζππ. Ρ. 684. Αβϑί, δι1ι8 Δηδίο!οβ 
πρὸς τούτοις φασὶ περὶ τὸ μέσον τῶν τεσσάρων στοιχείων χεῖσϑαί τινα ἕνα- 
δικὸν διάπυρον κύβον, οὗ τὴν μεσότητα τῆς ϑέσεως χαὶ Ὅμηρον εἰδέναι λέγοντα 
“τόσσον ἔνερϑ᾽ ᾿Αίδεω ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης [Θ 10]. ἐοίκασι δὲ χατά γε 
ταῦτα κατηχολονθϑηχέναι τοῖς Πυϑαγορείοις οἵ τε περὶ ᾿Ἐμπεόοχλέα χαὶ Παρμε- 
γίδην χαὶ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τῶν πάλαι σοφῶν, φάμενοι τὴν μοναδικὴν φύσιν 
Ἑστίας τρόπον ἐν μέσῳ ἱόρῦσϑαι καὶ διὰ τὸ ἰσόρροπον φυλάσσειν τὴν αὐτὴν 
ἕόραν. 

45, Αετ. ΙΥ͂ 8,4 (Ὁ). 385] Π. δὲ καὶ Ἵππασος πυρώδη 380. εἶναι τὴν ψυχήν]. 
ΜάΑσβοβ. 5, 5.114,20 Ῥαγγιοηίαοβ θα ἰοῦσα οἱ ἔστι ἴ80. ἀηΐτηατη 6886]. ΔῈΤ, ΙΥ ὅ, ὅ 

[Ὁ.. 391] Π. ἐν ὅλωι τῶι ϑώρακι τὸ ἡγεμονικόν. Π. καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ δΔημό- 
χριτος ταὐτὸν νοῦν χαὶ ψυχήν, χαϑ᾽ οὗς οὐδὲν ἂν εἴη ζῶιον ἄλογον κυρίως. 

460. ΤΉΕΟΡΗΕ. 40 βοηβὰ 1 [Ὁ. 499] περὲ δ᾽ αἰσϑήσεως αἱ μὲν πολλαὶ καὶ 
χαϑόλου ὁόξαι δύ᾽ εἰσιν᾽ οἱ μὲν γὰρ τῶι ὁμοίωι ποιοῦσιν, οἱ δὲ τῶι ἐναντίωι. 
Π. μὲν καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πλάτων τῶι ὁμοίωι, οἱ ὁὲ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ 
Ἡράκλειτον τῶι ἐναντίωι. 8 Π. μὲν γὰρ ὅλως οὐδὲν ἀφώρικεν ἀλλὰ μόνον ὅτι 
δυοῖν ὄντοιν στοιχείοιν χατὰ τὸ ὑπερβάλλον ἐστὶν ἡ γνῶσις. ἐὰν γὰρ ὑπεραίρηι τὸ 
ϑερμὸν ἢ τὸ ψυχρόν, ἄλλην γίνεσθαι τὴν διάνοιαν, βελτίω δὲ καὶ χαϑαρωτέραν 
τὴν διὰ τὸ ϑερμόν" οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ταύτην δεῖσϑαί τινος συμμετρίας" ὡς 
γὰρ ἑκάστοτε, φησίν, ἔχει ---τνόημα᾿ (ἔτ. 16). τὸ γὰρ αἰσϑάνεσθϑαι καὶ τὸ 
φρονεῖν ὡς ταὐτὸ λέγει" διὸ καὶ τὴν μνήμην καὶ τὴν λήϑην ἀπὸ τούτων [πϑπη]. 
ϑερμὸν ἃ. ψυχρὸν] γίνεσϑαι διὰ τῆς χράσεως᾽ ἂν δ᾽ ἰσάζωσι τῆι μίξει, πότερον 
ἔσται φρονεῖν ἢ οὔ, καὶ τίς ἡ διάϑεσις, οὐδὲν ἔτι ὀιώρικεν. ὅτι δὲ καὶ τῶι 
ἐναντίωι καϑ᾽ αὑτὸ ποιεῖ τὴν αἴσϑησιν, φανερὸν ἐν οἷς φησι τὸν νεχρὸν φωτὸς 
μὲν χαὶ ϑερμοῦ καὶ φωνῆς οὐκ αἰσϑάνεσθαι διὰ τὴν ἔχλειψιν τοῦ πυρὸς, ψυχροῦ 

8 Ἐ 
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δὲ χαὶ σιωπῆς καὶ τῶν ἐναντίων αἰσϑάνεσϑαι. καὶ ὅλως δὲ πᾶν τὸ ὃν ἔχειν 
τινὰ γνῶσιν. οὕτω μὲν οὖν αὐτὸς ἔοιχεν ἀποτέμνεσϑαι τῇ φάσει τὰ συμβαί- 
γοντα δυσχερῆ διὰ τὴν ὑπόληψιν. 

41. Αετ. ΓΥ͂ 9,6 (Ὁ. 39101] Π., ᾿Ἐμπεόδοχλῆς, Ἀναξαγόρας, Δημόκριτος, 
Ἐπίχουρος, Ἡραχλείδης παρὰ τὰς συμμετρίας τῶν πόρων τὰς κατὰ μέρος αἱἰ- 
σϑήσεις γίνεσϑαι τοῦ οἰχείου τῶν αἰσϑητῶν ἑχάστου ἑχάστηι ἐναρμόττοντος. 

48. ΔΕτ. (ἢ ΓΥ̓ 18, 9. 10 [Ὁ.. 404] Ἵππαρχος ἀχτῖνάς φησιν ἀφ᾽ ἑχατέρου 
τῶν ὀφϑαλμῶν ἀποτεινομένας τοῖς πέρασιν αὑτῶν οἱονεὶ χειρῶν ἐπαφαῖς 

περιχαϑαπτούσας τοῖς ἐχτὸς σώμασι τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν πρὸς τὸ δρατιχὸν 
ἀναδιδόναι. ἔνιοι καὶ “Πυϑαγόραν τῆι δόξηι ταύτηι συνεπιγράφουσιν ἅτε δὴ βε- 
βαιωτὴν τῶν μαϑημάτων καὶ πρὸς τούτωι Παρμενίδην ἐμφαίνοντα τοῦτο διὰ 

τῶν ποιημάτων. 
49. ῬπσόΡεμ. ΕΝοί. ἔν. ἱπο. 3,1 [Π169 5υά}.] οὐδὲ χατὰ Π. χαὶ Μέλισσον 

ἕν τὸ πᾶν λέγοντας εἶναι καὶ διὰ τὸ τὰς αἰσϑήσεις ψευδεῖς εἶναι. ΔΈΤΟΙΝ 9,1 
[Ὁ.. 396,12] Πυϑαγόρας, ᾿Εμπεόοκλῆς, Ξενοφάνης, Π. ψευδεῖς εἶναι τὰς ἀισϑήσεις. 

δ0. ΑΕΤ.ΙΥ 9, 14 {Πι 8985] Π., ᾿Εμπεόδοχλῆς ἐλλείψει τροφῆς τὴν ὄρεξιν 

[86. γίνεσθαι). 
51. ΟἜΝΒΟΕΙΝ, 4, 8 τ μεήροιο;. . ἑαϊε φιίάάαηι οὐ γηιαί. ρυῶηο γηθηῖδνα 

δίησια δα ἰενγα φιαβὶ ργασσηαίε ρμαδδῖηι οαϊία ἀεῖμε οοἶδβ6 οἱ εἤεοῖδ8ε βοϊϊαὶ 
μονιϊηΐδβ ἠλαίογίαγα ἰφτὶ βίην οἱ ἀριογὶ ρογγϊαΐαηι. . . ἤαοο οαάφηὶ ορίηϊο εἰΐαηι ἴηι 
Ραγηιοηῖας γοεϊοηδὲ δεῖ ραιεοι 8 οαοορἐϊβ αὖ Ἐγνιρεάοοῖε αἰδϑεορϑὶδ (ἢ). ναὶ. οί. 
Υ 19, (ξιιροᾶ.) 

δ. Απιδτ. δ ρατγί. δηΐη. Β 2 648 2δ ἔνιοι γὰρ τὰ ἔνυδρα τῶν πεζῶν 
ϑερμότερά φασιν εἶναι, λέγοντες ὡς ἐπανισοῖ τὴν ψυχρότητα τοῦ τόπον ἡ τῆς 
φύσεως αὐτῶν ϑερμότης χαὶ τὰ ἄναιμα τῶν ἐναίμων καὶ τὰ ϑήλεα τῶν ἀρ- 

ρένων, οἷον Π. τὰς γυναῖχας τῶν ἀνδρῶν ϑερμοτέρας εἶναί φησι καὶ ἕτεροί 
τινες, ὡς διὰ τὴν ϑερμότητα καὶ πολυαιμούσαις γινομένων τῶν γυναιχείων, 

᾿Εμπεδοκλῆς δὲ τοὐναντίον. 
ὅ8. ΑΕτΟ Υ̓ 1, 2 [Ὁ. 419] παοὴὶ Ἐπηροάοκιοβ Π. ἀντιστρύφως" τὰ μὲν πρὸς 

ταῖς ἄρκτοις ἄρρενα βλαστῆσαι (τοῦ γὰρ πυχνοῦ μετέχειν πλείονος), τὰ δὲ πρὸς 
ταῖς μεσημβρίαις ϑήλεα παρὰ τὴν ἀραιότητα. ἃ 4 [Ὁ. 420] ᾿ἀναξαγόρας Π. τὰ 
μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν ἴδβο. σπέρματα] καταβάλλεσϑαι εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τῆς μήτρας 
τὰ δ᾽ ἐχ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ ἀριστερά. εἰ δ᾽ ἐναλλαγείη τὰ τῆς χαταβολῆς, 
γίνεσϑαι ϑήλεα. οἷ. ΑΒΙΒῚ. ἀ6 ρθη. δηΐπὶ 4 1. 1683 80 φασὲ γὰρ οἱ μὲν ἐν τοῖς 
σπέρμασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν εὐϑύς, οἷον ᾿Αναξαγόρας καὶ ἕτεροι τῶν 
φυσιολόγων" γίνεσθαί τε γὰρ ἐκ τοῦ ἄρρενος τὸ σπέρμα τὸ δὲ ϑῆλυ παρέχειν 
τὸν τόπον καὶ εἶναι τὸ μὲν ἄρρεν ἐκ τῶν δεξιῶν τὸ δὲ ϑῆλυ ἐκ τῶν ἀριστε- 
ρῶν, καὶ τῆς ὑστέρας τὰ μὲν ἄρρενα ἐν τοῖς δεξιοῖς εἶναι τὰ δὲ ϑήλεα ἐν τοῖς 
ἀριστεροῖς. ΟἜΝΒΟΕΙΝ. ὅ, 2 ἰσίξι 8θηλθη τι οαθαΐ ἐπέου βαρίοηξϊαθ ΡΟ 6880 Υ68 

ποῆ οοηϑίαί. Ῥαγηιοηϊο8 οπΐηι ἕν ἐς ἀοαΐγὶβ ἔπι 6 ἰαουὶβ ραγίδιιδ οὐ γὶ ριιξαυϊξ. 
δ4. ΑΕτ. Υ̓ 11,2 [Ὁ. 422] Π. ὅταν μὲν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ μέρους τῆς μή- 

τρας ὃ γόνος ἀποκριϑῆι, τοῖς πατράσιν, ὅταν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ, ταῖς 
μητράσιν 80. ὅμοια τὰ τέκνα γίνεσϑαι) ΟἜΝΒΟΒΙΝ, θ, 8 οεέογμηι Ῥαγηιοηϊ 8 86η- 
ἐοηέϊα ε8[, οὶ ἀοαίογας ραγί68 8οριῖηα ἀοαονὶηέ, ἑμας ἢ Π08. 6886 ραΐγὶ οοηϑὶρε68, 
οἴμγν ἴαουαθ, ἔμηο ἡναϊγὶ, θ, ὃ αὐ ὑπίον 86 οογίαγο ζοηυΐα8 οὐ ἠιαγὶβ δὲ ρεη}68 τἶγιιι 

υἱοίογία δἰΐ, εἶν8 Πανὶδινα γο οΥΥὶ ατιοίογ οδὲ Ῥαγηηθηϊᾶοβ. αὶ. ἸμΑστάνυ. ἀο 
ΟΡ ἥοο 12, 12 αἴϑραγεβ φιοφιιο παΐιγαρ ἤοο ἠιοᾶο βονὶ ρυιΐξανένιη: οἰρν Κογίο ἴῃ 
ἰαουαην υξογὶ ραγίεηι ηναϑοιιϊίγναρ 8{ἰγρὶ8 ϑοηιθ ἱποϊαογὶξ, υιαύθθὶ φιΐάθηι σίσηὶ 
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ορὶπαξϊο εϑέ, 8εἃ χιῖα δἰἐ ἴηι ζοηυϊυῖπα ραγίε οοποερέιδ, αἰϊχιϊα ἔνι 86 παϑονο ζοηιῖ- 
πδιιὶ βέργα χμαην ἄδοιβ υἱγὴϊα ραϊίαίι, υεἱ ζογηλαῦι ἐπιϑίσγνθθι υοἱ τὐηεΐιη, οανπαο- 
γϑὴῆὶ ὑεῖ (ΟΥ̓́ΡΟΥῚ8 ἰουϊξαΐοηι υεἷ αγένι8 ἀοἰϊοαΐοδ, υοἱ ϑ5ἰαξιγαηι ϑγεύθηι υοἱ συοοθηὶ 
σγαοῖϊοηι υεἱ απϊηυιη ὑδεοὶϊ ων υεἷ δ ᾿8 ρίιιγα. τίοηι βὲ ραγίοηι ἴνν ἀεαΐογαηι 
βεοριον ζεηυὶ σοπογὶϑ ἱπΠιογὶ, ἐενυΐπαηι φιίάεην Ῥγοογεαγί, 864 φιοπίαηε ἴπ 
γιαϑοιιϊπα ραγίε οοποορία δἰἐ, μαθογα ἐπ 86 αἰϊχια υἱγὶ ἐἐα 8 τίνα φιαηι 8θαλιϑ 

γαΐξίο ρεγγεϊίαΐ, αὐ υαἰάα ηιοριδΥα αὐ ἐπιμιοαοναΐαμι Ἰοηφιἐμαϊηοην απ ξιιβοιί, 
οοἴογεηι απ μἰϑριάαηι Κασίοηλ απ υἱϊέμα ὑπἀθοογίη αἰ ποσόν γοδϑιιϑίαηι αἰ 
απϊριην αὐζασοηι αὐ οα ᾿ἷ8 ρίμγα (νθ]. ἔτ. 18). 

Β. ΕἘΒΑΘΟΜΈΝΤΕ. 

ΠΑ͂ΡΜΕΝΙΘΖΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩ͂Σ. 

1 [1---82. 52--δ1 Καγβί., 1 --- 32. 84 --- 87 Βιρίη.) 1 ---- 80, 88---88 Ξέχτ. Υἱ1 

111844ᾳ. ὁ δὲ γνώριμος αὐτοῦ [ἄθ8 ΧΟΠΟΡΒΔΠ68] Π. τοῦ μὲν δοξαστοῦ λόγου 
χατέγνω, φημὶ δὲ τοῦ ἀσϑενεῖς ἔχοντος ὑπολήψεις, τὸν δ᾽ ἐπιστημονιχόν, 
τουτέστι τὸν ἀδιάπτωτον, ὑπέϑετο κριτήριον, ἀποστὰς καὶ τῆς τῶν αἰσϑή- 

σεων πίστεως" ἐναρχόμενος γοῦν τοῦ Περὶ φύσεως γράφει τὸν τρόπον τοῦτον" 
“ἵπποι -- λείπεται᾽. ἘοΙρὺ 8θ01ὴ6 ῬΆγΆΡγαΒο ἃ 112---114: ἐν τούτοις γὰρ 
ὁ Παρμενίδης ἵππους μέν φησιν αὐτὸν φέρειν τὰς ἀλόγους τῆς ψυχῆς δρμάς 
τε καὶ ὀρέξεις (1), κατὰ δὲ τὴν πολύφημον δδὸν τοῦ δαίμονος πορεύε- 
σϑαι τὴν κατὰ τὸν φιλόσοφον λόγον ϑεωρίαν, ὃς λόγος προπόμπου δαίμονος 
τρόπον ἐπὶ τὴν ἁπάντων ὁδηγεῖ γνῶσιν (2. 8), κούρας δ᾽ αὐτοῦ προάγειν τὰς 
αἰσϑήσεις (5), ὧν τὰς μὲν ἀχοὰς αἰνίττεται ἐν τῶι λέγειν ᾿ δοιοῖς --- κύ- 
χλοις᾽ (1. 8), τουτέστι τοῖς τῶν ὥτων, τὴν φωνὴν δι᾿ ὧν καταδέχονται, τὰς 
δὲ ὁράσεις Ἡλιάδας χκούρας χέχληχε (9), δώματα μὲν Νυχτὸς ἀπολι- 
πούσας (9), “ἐς φάος δὲ ὠὡσαμένας᾽ (10), διὰ τὸ μὴ χωρὶς φωτὸς γίνεσϑαι 
τὴν χρῆσιν αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τὴν πολύποινον᾽ ἐλϑεῖν Δίκην χαὶ ἔχουσαν 
“χληῖδας ἀμοιβούς᾽ (14), τὴν διάνοιαν ἀσφαλεῖς ἔχουσαν τὰς τῶν πραγμάτων 
καταλήψεις. ἥτις αὐτὸν ὑποδεξαμένη (22) ἐπαγγέλλεται δύο ταῦτα διδάξειν 
“ἡ μὲν --- ἡτορ᾽ (29), ὅπερ ἐστὶ τὸ τῆς ἐπιστήμης ἀμετακίνητον βῆμα, ἕτερον 
δὲ βροτῶν δόξας --- ἀ(ληϑύ ς᾽ (80), τουτέστι τὸ ἐν δόξηι χείμενον πᾶν, ὅτι 
ἦν ἀβέβαιον. καὶ ἐπὶ τέλει προσδιασαφεῖ τὸ μὴ δεῖν αἰσϑήσεσι προσέχειν ἀλλὰ 
τῶι λόγωι (88---86). μὴ γάρ σε, φησίν, ᾿ἔϑος --- ῥηϑέντα᾽ (34---81). ἀλλ᾽ οὗτος 
μὲν χαὶ αὐτός, ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων συμφανές, τὸν ἐπιστημονικὸν λόγον κανόνα 
τῆς ἐν τοῖς οὖσιν ἀληϑείας ἀναγορεύσας ἀπέστη τῆς τῶν αἰσϑήσεων ἐπιστάσεως. 
28---82 ΒΙΜΡῚ, 86], δδ1, 20 οἱ δὲ ἄνδρες ἐχεῖνοι διττὴν ὑπόστασιν ὑπετίϑεντο, 
τὴν μὲν τοῦ ὄντως ὄντος τοῦ νοητοῦ, τὴν δὲ τοῦ γινομένου τοῦ αἰσϑητοῦ, 
ὅπερ οὐχ ἠξίουν χαλεῖν ὃν ἁπλῶς, ἀλλὰ δοχοῦν ὄν. διὸ περὶ τὸ ὃν ἀλήϑειαν 
εἶναί φησι, περὶ δὲ τὸ γινόμενον δόξαν. λέγει γοῦν ὃ Π.᾿' χρεὼ -- περῶντα.. 

ἵπποι ταί μὲ φέρουσιν, ὅσον τ᾽ ἐττὶ ϑυμὸς ἱχάνοι, 
χεέμτιον, ἐττεί μ᾽ ἐς ὅδὸν βῆσαν πτολύφημον ἄγουσαι 

1. Τ)αβ Βοββορθβρᾷμη, (85. τηϊο ἢ ἱτᾶρ᾽, Ζὸρ πῆ ἔὔγαθι, βουοὶξ 
ἴ90 8 ΠῸΣ ΜΟ]]θ, ΠΔΟΒάΘπῚ 68 τηϊο ἢ δαΐ ἄθη υἱθὶ ρου ἀμ πηίοπ ορ ἀοΥ 



118 183, ῬΑΒΜΕΝΙΘΕΝ 

δαίμονος, ἣ χατὰ πάντ᾽ αζὐ)τὴ φέρει εἰδότα φῶτα" 
τῆι φερόμην" τῆι γὰρ μὲ πολύφραστοι φέρον ἵπποι 

ὅ ἅρμα τιταίνουσαι, χοῦραι δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον. 
ἄξων δ᾽ ἐν χνοίηισιν {ΐἴει) σύριγγος ἀυτήν 

αἰϑόμενος (δοιοῖς γὰρ ἐτιείγετο δινωτοῖσιν 
χύχλοις ἀμφοτέρωθεν), ὅτε σπερχοίατο πέμτιειν 

Ἡλιάδες χοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυχτός, 
10 εἰς φάος, ὠσάμεναι χράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας. 

ἔνϑα ττύλαι Νυχτός τε χαὶ Ἤματός εἰσι χελεύϑων, 
καί σφας ὑπέρϑυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάινος οὐδός" 

αὐταὶ δ᾽ αἰϑέριαι πλῆνται μεγάλοισι ϑυρέτροις. 
τῶν δὲ 4! χη πολύποινος ἔχει χληῖδας ἀμοιβούς" 

185 τὴν δὴ παρφάμεναι χοῦραι μαλαχοῖσι λόγοισιν 
γδῖσαν ἐτιιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα 
ἀπιτερέως ὥσειε πυλέων ἄπο᾽ ταὶ δὲ ϑυρέτρων 
χάσμ᾽ ἀχανὲς ποίησαν ἀνατιτάμεναι πολυχάλχους 
ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιβαδὸν εἰλίξασαι 

0 γόμφοις χαὶ περόνηισιν ἀρηρότε᾽ τῆι ῥα δι᾿ αὐτῶν 
ἐϑθὺς ἔχον χοῦραι χατ᾽ ἀμαξιτὸν ἅρμα χαὶ ἵππους. 

χαί μὲ ϑεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί 

Οδεξίη ροϊοίἑοῦ, ἀν 8] 1ϑἷ θη τϊβϑδοη θη Μίδημπ ὥβρογαὶ μη ἔτι. Αὐυῇ 

ἀϊοβθηλ αδ͵8ο ἔμσ ἰομ; ἀογίπίη δ] ]οἢ ὈΥδοβύθῃ το ἀΐθ γἱϑ  γογϑίδη- 

ἀΐρθα Βοββθ, (6) ἀϊθ ἄθὴη Ὑαρθῃ ζορθπ, υπὰ αἷθ Μϑδομθη πίθϑοῃ ἄθῃ 
γος. 16 Αθμβο, βίοι μοι ββϑιυξοαπά ἴῃ ἄθῃ Νά θθη, Κηϊγβοιίθ ποὺ ῥξοϊἔθη- 

ἄθηι Τοὸπθ (ἄθῃπῃ 86 ψαγὰ Ὀριἀθγβοὶίβ σὺ φυγοὶ το πάθη ἘΚ οῖβοη δ 6- 

Πᾶρθ1}), πῃ ἀΐο Ηθ]δἀθηπιδάομθμι, σϑῖομθ ἀδ8 Ηδιιβ ἀθὺ Ν ΟΙΌ γοὺ- 
Ιαϑβθὴ ἀπ πῃ ἄθῃ β'ΟὈ]θίοῦ (10) σοὰ ἰἤγοπι Ηδαρίθ ζυγοΚΡΘΒΟΒΙΑρΘα 
Βαιίθῃ, αἷθ ΕΔἢτὶ ζαπὶ Τὐομίθ θθο θη. )ὲὰ βίθῃῦ ἄἀδθ ΤΟΥ, τὸ 510} 

ἀϊο Ῥίαάο ἀθ8β Ταροθ πᾶ ἄν ΝΙιβοιὺ βομοίάθη; ΤὨγβίαγζ πᾶ βύθί ΠΘΥ ΤΠ Θ 
βοῦν 116 μᾶ]0 65. δυιβοιπαπᾶθγ; ἀ88 ὙΏΟΥ βοὶρβῦ Βαῦ οἰπθ ΕἼΠ] αν το 
στόββθῃ ΕἸ ρο! μὔγϑη; 16 πθοβϑὶ πάθῃ β 8801 νϑυσϑεγὺ ὈΙΚΘ, ἀϊθ ρθ- 
να! ἶρο Βἄσμοσῖη. (15) ΒΓ πὰῃ Βργδομθη αἰ ΜϑἀοΉθα τηϊῦ ΘΟ πλθιομ6]- 
ΜΟΥΘη Ζὰὶ πα Ὀογοαἀθίθῃ 816 Κὰρ, ἄθῃ νϑυρῆδοκίθη ΒΙΘρῸῚ ἴὩπθῃ ρ6- 
βου σοὴ ἀθπὶ ΤΏΟΥΘ Ζὰ βίοββθη. [δα βρυϑηρ 685 δαΐ ἀπά δβηοίοα νγοῖΐ 
ἄθῃ βομὶαπα ἀογ ΕΠ] ὰηρ, 818 βίο αἴθ θυ θβοίαρθηθα Ῥέοβίθῃ, (20) ἀϊθ 

πηϊξ Ζαρΐθηῃ ἀπὰ Τοσπθη οἰηροίασίθη, πδοῖ οἰπαηοῦ ἰπ ἴἤγθη Ῥίδπηθῃ 
ἀγθμίθη. Τουί εἶπ πιϊεύθα ἀστοῦβ ΤΟΥ θη Κίθη ἀἷθ Μἄδομθη βίσδοκβ ἀθπὶ 
(Οο]θῖβθ πδοὶ ὕαρθῃ υπὰ Βοββο. θὰ πϑἢπὶ πο ἀΐο Οἰδέιίη ἢυ]ά- 
τοῖο δυῇ, βῖθ ογρυ πιοῖὶπθ Βϑομίθ ἀπᾶὰ βργαοῖ πιο πιϊ ξοϊρθηάθπι 
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δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ᾽ ἔτιος φάτο καί μὲ προσηύδα" 
ὦ κοῦρ᾽ ἀϑανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν, 

25 ἵπποις ταί σὲ φέρουσιν ἱχάνων ἡμέτερον δῶ 
χαῖρ᾽, ἐπεὶ οὔτε σε μοῖρα χαχὴ τιρούπεμτιε νέεσϑαι 
τήνδ᾽ ὁδόν (ἦ γὰρ ἀπ᾽ ἀνθϑρώτιων ἐχτὸς πιάτου ἐστίν), 
ἀλλὰ ϑέμις τε δίχη τε. χρεὼ δέ σε πάντα πυϑέσϑαι 
ἠμὲν ᾿4ληϑείης εὐχυχλέος ἀτρεμὲς ἦτορ 

80 ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐχ ἔνε πίστις ἀληϑής. 
(ἀλλ᾽ ἔμπης καὶ ταῦτα μαϑήσεαι, ὡς τὰ δοχοῦντα 

χρῆν δοχιμῶσ᾽ εἶναι διὰ παντὸς τιάντα περῶνταλ. 
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾽ ἀφ᾽ ὅδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα 

μηδέ σ᾽ ἔϑος πολύτεειρον ὅδὸν χατὰ τήνδε βιάσϑω, 
8ῦὺ γωμᾶν ἄσχοτιον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀχουήν 

χαὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγῳ “τολύδηριν ἔλεγχον 
ἐξ ἐμέϑεν ῥηϑέντα. μόνος δ᾽ ἔτι ϑυμὸς ὅδοῖο 
λείσιεται. 

ᾧ [89---92 Κ.., 81---40 561 Οτξμ. βέγομ. δ, 15 Ρ. 668. ὁ δὲ ᾿Εμπεδοχλῆς 
ἐν ταῖς ἀρχαῖς χαὶ Φιλότητα συγχαταριϑμεῖται συγχριτιχήν τινα ἀγάπην νοῶνὶ 
“ἣν --᾿ τεϑηπώς᾽ (ἔτ. 11,3). ἀλλὰ καὶ Παρμενίδης ἐν τῶι αὑτοῦ ποιήματι περὶ 
τῆς ἐλπίδος αἰνισσόμενος τὰ τοιαῦτα λέγει" “λεῦσσε -- συνιστάμενον᾽, 
ἐπεὶ καὶ ὁ ἐλπίζων χαϑάπερ ὃ πιστεύων τῶι νῶι ὁρᾶι τὰ νοητὰ χαὶ τὰ μέλ- 
λοντα. εἰ τοίνυν φαμέν τι εἶναι δίχαιον, φαμὲν δὲ χαὶ χαλόν, ἀλλὰ χαὶ ἀλή- 
ϑειάν τι λέγομεν. οὐδὲν δὲ πώποτε τῶν τοιούτων τοῖς ὀφϑαλμοῖς εἴδομεν, ἀλλ᾽ 
ἢ μόνωι τῶι νῶι. 

γοτίθ δὴ: Φύπρ]Ἔπρ, ἀογ Τα Ὁπβίθυ ]!ΙΟμθη ΤΘΏ ΚΘ φ680110 (25) πὶ 
ἄοπι Ἐοββορθβρδηπ, ἀλ8 Ὠΐοι ἱτᾶρι, ἀπβογθη Ηδυθθ πϑμβέ, βοὶ τηΐγ ρ6- 
ετῦβθι! ΚΚοῖπ Ὀὅβον βίθστπι Ἰοἰἑοίθ Ὀΐοὴ δαΐ ἀΐθβθη ος (ἄθῃῃ τοῖν δ 
Γγϑν Ἰορὲ ὁΥ σοῦ ἀογ Μϑηβοῦθη Ῥίβαθ), βοπάθσῃ Ηθοδῦ ἀπὰ (ὁ- 
το εἰ κοῖς, 50 580118.  Ὧὰ ἄθῃμπ 81168 ουΐβῃτθη : ἀθγ πο ]ρθγαπαθίθῃ 

᾿, ὙΠ ΔΒτμοῖν ἀπ υβο ἐου ΠΟ μ68 ΗογΖ (30) απ ἀθν ΒΘ ογ] Ιομθη Ὑ ΔΒ πσϑάδη θη, 

ἄθηθῃ νου ἅββ ομ6 Ὁ ΔΓ μον πἰοθδ ἱπποσομηὶ, οομ πῖσδῦ θὰ ἱτοί- 
ἄθπι δοῖ ἀδ8 ογέδηγθη, σἱθ τπδπ Ὀδὶ στπά] θοῦ ὈυτοΒἔουβομαηρ δῃ- 
ΠΘΏΙΏΘΗ Ιηὔϊδθίθ, ἀ888 5810} ἰθηθθ βομθίη γθβθὰ σου μα]θ. ΠοΟῖ. νοη 
ἀΐοβοι Ὑορθ ἄγ ἘΌυβοβαηρ Βα] Τὰ Τοίποπ αὐθάδη θη ἔθγῃ πᾶ [888 
ἈΙο πἰοδῦ ἀστοὶ ἀΐθ νἱϑ]ογέδ ἔσθαθ αθσόβη μοῦ δῖ ἀΐθϑθη Το; ταϊηρθη, 
(85) πὰ οίπθη Β]ΟΚκ ἄθη 216] οβθη, Ποίῃ ον ἀ88 Ὀγαυβομᾶθ, θη 

Ζαμμο τα]ΐθη σὰ ᾿αββθη: ποίη, πηὶξ ἀθπὶ Ν᾽ ογβίαπάθ Ὀτίηρο αἷθ υἱθὶ πη}- 
βίσϊείοθθ Ῥχάξαηρ, ἀΐθ ἰοῦ ὈΙΓ τῖθῦ, σὰν Ἐπ βομοίάαηρσ, Ἐπ. δ]οῖδὲ Ὀΐν 

ἄδηπ ΠῸΣ ποὺ Μαΐῦ σὰ οἰπθηὶ ορο. .. 
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ῷ λεῦσσε δ᾽ ὅμως ἀπεόντα νόῳ παρεόντα βεβαίως" 
οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεσϑαι 
οὔτε σχιδνάμενον πιάντηι σπιάντως χατὰ χόσμον 
οὔτε συνιστάμενον. 

ἢ [41..42 Καὶ. 501 Ῥξοσι, ἴῃ Ῥᾶχτη. 1 Ρ. 108, 16 (μ80}} 8, 26) 

ξυνὸν δέ μοί ἐστιν, 

ὁπιστιόϑεν ἄρξωμαι" τόϑι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖϑις. 

4 [858---4(0 Κὶ., 48---ὅ0 511 Ῥοσι, Τῖπι. Ρ. 248 βομπ, (μδοῖ 1, 80) χαὶ πάλιν 
“εἰ δ᾽ -- ἀταρπόν᾽ καὶ “οὔτε -- φρρώσαις  8--8 ϑδῖμρὶ. Ῥῆγβ. 116, 25 εἰ 
δέ τις ἐπιϑυμεῖ καὶ αὐτοῦ τοῦ Παρμενίδου ταύτας λέγοντος ἀχοῦσαι τὰς προ- 
τάσεις, τὴν μὲν τὸ παρὰ τὸ ὃν οὐκ ὃν καὶ οὐδὲν λέγουσαν, ἥτις ἣ αὐτή ἐστι 
τῆι τὸ ὃν μοναχῶς λέγεσϑαι, εὑρήσει ἐν ἐκείνοις τοῖς ἔπεσιν" “ἣ μὲν -- φρά- 
σαις.. 

εἰ δ᾽ ἄγ᾽ ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦϑον ἀκούσας, 
αἵπερ ὅδοὶ μοῦναε διζήσιός εἰσι νοῆσαι" 
ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε χαὶ ὡς οὐχ ἔστι μὴ εἶναι 

Πειϑοῦς ἐστι χέλευϑος (᾿4ληϑείηι γὰρ ὀπηδεῖ), 
ὅ ἡ δ᾽ ὡς οὐχ ἔστιν τε χαὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι, 
τὴν δή τοι φράζω “παναπιευϑέα ἔμμεν ἀταρπόν" 
οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν (οὐ γὰρ ἀνυστόν) 

οὔτε φράσαις. 

ὃ [40 Κὶ.., δ0 511 ὕπξλ. βίσοιμ. ΥἹ 38 Ρ. 149}. Ἀριστοφάνης ἔφη ᾿ δύναται 
γὰρ ἴσον τῶι ὁρᾶν τὸ νοεῖν᾽ [ἴτ. 691 Κι] χαὶ πρὸ τούτου ὃ Ἐλεάτης Π. τὸ 
γὰρ -- εἷνα τ᾽ Ῥιοτιν. πη. Υ̓ 1, 8 ἥπτετο μὲν οὖν χαὶ Π. πρότερον τῆς τοιαύ- 
τῆς δόξης χαϑόσον εἰς ταὐτὸ συνῆγεν ὃν καὶ νοῦν χαὶ τὸ ὃν οὐχ ἐν τοῖς 

2, Βοίγδομίθ τῖθ ἀοοὴ ἀδ8 Εδσμθ Ποίηθπι Οὐθἰβίθ ζινθυ ᾶϑδὶρ Π8}6 

ϑογοκυ πὶ, ἤθὴπ 1) Καμπηβὺ ὰ ἀδ8 βείθῃἀθ πἰομὲ δὺ5 ἄθπὶ Ζι- 
ΒΒΙΩΠΠΊΘΠΒΒΩρΡΘ ἀθ5 βϑίθμθη δὈίσθμμθη Θὰ 80 888 68 510}. ἴῃ ΒΘ ΘΠ, 

Οοξάρο ἄθθγα!! σι η 2] 10} ΔῈ ΠΟ ΚοσΘ ποο ΖαΒαπηΘῺ θΆ]]6. 
8. Εἰῃ ϑπιοίηβαμπιθβ (Ζιδαπιηιθη ἀπ θη 65) ΔΌΘΙ ἰδ πὶ ας ϑειοπαδ, 

Ὸ ἰοἢ δυο Ὀορίηπο, θππ ἀογίμῖπ πογὰθ ἰοθ τνϊθάθῦ συγ Κομαμηθη. 
4, ὙΥΟΒ]Δπ 80 Μ0111 Ἰοὰ ἄθπη νου κάπαοη (0 ἀθον πἰπιπὶ πιοίη ὟΥ οτὲ 

τὰ ΟὨγθη), ποθ ορθ ἀθγ ΕΌὈγβομδυπηρ 8]]οἰη ἀθη κα δἰπᾶ: ἀ6Σ δἷῃθ 
γος, ἀκ88 (ας ϑεὶοπαῖθ ἰδὲ πὰ ἀ888. 68 ἀππηδρ] ἢ} ηἰσαῦ βϑίῃ Κϑημ, ἀ88 
ἰϑὺ ἀον Ὕος; ἄον ὕὐ βογζθαριηρ (ἄθπη ον ἔοϊὶρί ἀον Δ Βτμ 0), (6) ἀθν ἀπάθτθ 
ΑΌΘΥ, ἀδ88 68. πίον ἰδ ὑπὰ ἀδ88 αἶθα ΝΙοι βοίπ πούμνθηίρ βϑὶ, ἀἶθβθ 

Ρίαα ἰδὺ (βο κΚῦπαθ ἰοὰ τ) ρἄμζ] οι ἈΠΘΥΟυβοθασ, Τθηη ἀα5 ΝΙΟΒύ- 
βοίϑῃθ Καπηβῦ ἄμ ΘΟ ΘΥ ΚΘΏΠΘη (68 ἰδῦ 18 ἀπδιβί ἢν θα) ΠΟΟΒ δ08- 

ΒΡΓΘΟΒΘΗ., 
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αἰσϑητοῖς ἐτίϑετο. τὸ γὰρ --- εἶναι λέγων χαὶ ἀχίνητον λέγει τοῦτο, καίτοι 
προστιϑεὶς τὸ νοεῖν σωματικὴν πᾶσαν κίνησιν ἐξαιρῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ. Απ ἴτ. 4 
ΔΗΖΌΒΟΒ] ΘΒΒΘη. 

ενν τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τὸ χαὶ εἶναι. 
6 [43---ὅ1 Κὶ., 51---ὅ9 581] ϑβτμρι, ρῆγβ. 111, 2 (ἤ8ο} ἔν, 4) ὅτι δὲ ἡ ἀντί- 

φασις οὐ συναληϑεύει, δι᾿ ἐχείνων λέγει τῶν ἐπῶν δι᾿ ὧν μέμφεται τοῖς εἰς 
ταὐτὸ συνάγουσι τὰ ἀντιχείμενα᾽ εἰπὼν γὰρ ᾿ἔστι γὰρ εἶναι --- διξήσιος 
(εἴργω᾽ ἐπάγει)" “αὐτὰρ -- κέλευϑος᾽ νρὶ. βαρ]. ρῆνβ. 18, 2 μεμψάμενος 
γὰρ τοῖς τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν συμφέρουσιν ἐν τῶι νοητῶι " οἷς --- ταὐτὸ ν᾽ 
(6, 8. 9), χαὶ ἀποστρέψας τῆς ὁδοῦ τῆς τὸ μὴ ὃν ζητούσης ᾿ ἀλλὰ -- νόημα᾽ 
Ω, 3), ἐπάγει μοῦνος κτλ. (8). 

χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ᾿ ἐὸν ἔμμεναι" ἔστι γὰρ εἶναι, 
μηδὲν δ᾽ οὐχ ἔστιν᾽ τά σ᾽ ἐγὼ φράζεσϑαι ἄνωγα. 
πρώτης γάρ σ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ ταύτης διζήσιος (εἴργω), 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῆς, ἣν δὴ βροτοὶ εἰδότες οὐδέν 

ὃ σπτλάττονται, δίχρανοι᾽ ἀμηχανίη γὰρ ἐν αὐτῶν 
στήϑεσιν ἐϑύνει τιλαχτὸν νόον" οἱ δὲ φοροῦνται 
χωφοὶ ὁμῶς τυφλοί τε, τεϑητπιότες, ἄχριτα φῦλα, 
οἷς τὸ πέλειν τε χαὶ οὐχ εἶναι ταὐτὸν νενόμισται 
χοὺ ταὐτόν, πάντων δὲ “ταλίντροτιός ἐστι χέλευϑος. 

7 [52 Κι, 60. θ1 511 Ῥῆλτο βόρῃ. 2317.Α Παρμενίδης δὲ ὃ μέγας, ὦ παῖ, 
παισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀρχόμενός τε καὶ διὰ τέλους τοῦτο ἀπεμαρτύρατο, πεζῆι 
τε ὧδε ἑκάστοτε λέγων [φοβρτξοιδνν οἶβθ] χαὶ μετὰ μέτρων" οὐ γὰρ μήποτε 
τοῦτ᾽ οὐδαμῆι (80 αἴθ πᾶβ8.), φησίν, εἶναι μὴ ἐόντα ἀλλὰ -- νόημα. 
Απιβτου. Μοίαρη. Ν 2. 108905. 2 ἔῤοξε γὰρ αὐτοῖς πάντ᾽ ἔσεσϑαι ἕν τὰ ὄντα, 
αὐτὸ τὸ ὄν, εἰ μή τις λύσει καὶ ὁμόσε βαδιεῖται τῶι Παρμενίδου λόγωι “ οὐ 
γὰρ -- ἐόντα᾽ ἀλλ᾽ ἀνάγκη εἶναι τὸ μὴ ὃν δεῖξαι ὅτι ἔστιν. 

οὐ γὰρ μήτεοτε τοῦτο δαμῆι εἶναι μὴ ἐόντα" 
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα. 

ὅ. Το ἤας δειοπαδ ἀθηκθα ἀπα βοὶμ ἰδὺ 856 }06. 
6. ΤθαιΒ βαρθὴ ὑπ ΤΘΏΚΘη Ππλ88 οἷη οίθηθθ βοίῃ, Ὀθηῃ ἀδ8 

βοίῃ οχ βοσί, ἀδ8 ΝΘ ίβ οχιβυθσὶ πο; ἀα8 ἢοῖββ ἰοῦ ΠΙΟΝ ΜΝ] χὰ 

ὈΘΒουζῖσθηῃ. ἘΠ ἰδὲ αἴθβ ἡδη}} ὁ} ἀοΓ θγβίο γος ἀδθὺ Ἐουβομαπρ, ὙῸΣ 
ἄσθπι ἰοὰ ΤΟ αγηθ. βοάδημ ἈΡΘΥ ΘΟ ΨῸΓ ἸΘηθπι, δῖ ἄθπηῃ ἀδ οἰη- 

ΒΟΥΒΟΒ ΒΩ ΚΘ πο 5. τββοπάθ (θυ Ὁ] οθ, (5) Βορροὶκορίθ. Ῥθπὴ Βαΐ- 
Ἰοβι κοῖς Ιϑηκὺ ἀἄθὴ βομνδηκθη ίηη ἴῃ ἴσου Βυτιβί, 5ο ὑτϑῖ θη βἰθ δίῃ 
βύμιηπι Ζυρ οί ἀπὰ ὈΠπη4, νογδαϊζίθ, αγίθ! 8] 089 Ο656}16πη, ἄθηθῃ βίῃ 

πη ΝΙΟΒιβοίη ἐῶν ἀδββοὶθθ μἱϊῦ ἀπὰ πἰολὶ ἐῶν ἀδβε]θθ, ζὰν αἷθ 68. Ὀθὶ 
Ἁ]ΊΘπῚ οἰπθὴ θρθηνος μἰθὈί. 

ἢ. Ῥόπα ἀππηδρ] οι Καπ ἀΔ8 ὙουΒβαηἀθηβοῖπ νὸμ ΝΟ βοιθηἄθτῃ 
φαϊπρθηὰ ουννίθβθι ὑγογάθῃ, ΜΘ θ ἢν μα] 6 θὰ Ποῖηθ αθάβηκθη νοὴ 

αἴθβθηι ορθ ἀθὺ ΕὈγβοδυηρ ἴδθγηθ. 
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.« 8 [δ8--Ξ.΄1ῖ20 Κι, θ62---124 50 1---ὅ2 ϑγμρι,. ρῆγβ. 144, 2ὅ ἰπδοῦ! Α 21] ἔχει 
δὲ οὑτωσὶ τὰ μετὰ τὴν τοῦ μὴ ὄντος ἀναίρεσιν (145) μοῦνος -- ἀκούων᾽ 
1-14 ΤΈΒΒ. 18, ὅ (Ω8Δ0}} ἔτ. 1, 2) ἐπάγει μοῦνος -- πολλὰ μάλα᾽ χαὶ παρα- 
δίδωσι λοιπὸν τὰ τοῦ κυρίως ὄντος σημεῖα᾽ ὡς ἀγένητον -- πέδηισιν᾽, ταῦτα 
δὴ περὶ τοῦ κυρίως ὄντος λέγων ἐναργῶς ἀποδείκνυσιν, ὅτι ἀγένητον τοῦτο 
τὸ ὄν᾽ οὔτε γὰρ ἐξ ὄντος" οὐ γὰρ προὐπῆρχεν ἄλλο ὄν᾽ οὔτε ἐχ τοῦ μὴ ὃν- 
τος" οὐδὲ γὰρ ἔστι τὸ μὴ ὄν. χαὶ διὰ τί δὴ τότε, ἀλλὰ μὴ καὶ πρότερον ἢ 
ὕστερον ἐγένετο; ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκ τοῦ πῆι “μὲν ὄντος πῆι δὲ μὴ ὄντος ὡς τὸ γενη- 
τὸν γίνεται (Ναρ!αἰοπίβοιθ Ὑογβιο!αηρ)᾽ οὐ γὰρ ἂν τοῦ ἁπλῶς ὄντος προῦ- 
πάρχοι τὸ πῆι μὲν ὃν πῆι δὲ μὴ ὄν, ἀλλὰ μετ᾽ αὐτὸ ὑφέστηκε. 8--4 ΟἸΕΜ. 
ϑίγομι. Υ 113 Ρ. 116}. Π. δὲ . .. ὧδέ πως περὶ τοῦ ϑεοῦ γράφει" πολλὰ --- 
ἀτρεμὲς ἢ δ᾽ ἀγένητον᾽ 88 Ῥματο ΤὨρδοί, 1800 ἄλλοι αὖ ταναντία 
τούτοις ἀπεφήναντο " οἷον --- ὄνομ᾽ εἶναι καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοί τε καὶ 
Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι πᾶσι τούτοις δισχυρίζονται 589 γρῖ. ΜΈΤΙΒΒΟΒ ἔτ. Ἱ 
Οονοια εἰ γὰρ ἔστι γῆ χαὶ ὕδωρ ... καὶ τὰ ἄλλα ὅσα φασὶν οἱ ἄνϑρωποι 
εἶναι ἀληϑῆ 42 οἵ. βίαρι, ρΡῃγ5. 147,18 εἴπερ ἕν ἐστι ὁμοῦ τὸ πᾶν᾽ (6) καὶ ἱπεῖ- 
ρας πύματον 48--.45 ΡιμΑτ. βορῆ. 244Ε εἰ τοίνυν ὅλον ἐστίν ὥσπερ καὶ 
Π. λέγει ἱπάντοϑεν ---τῆι ἢ τὴν τοιοῦτόν γε ὃν τὸ ὃν μέσον τε καὶ ἔσχατα 
ἔχει. ἙἘσρεμ. Ὀοὶ βὩρ]. Ρῆγβ. 148, 4 ὥστε οὐδὲ τῶι οὐρανῶι ἐφαρμόττει τὰ 
παρ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα, ὥς τινας ὑπολαβεῖν ὁ ὁ Εὐδημός φῆσιν ιν. 18 8Ρ.] ἀκού- 
σαντας τοῦ «πάντοϑεν -- ὄγκωι "- οὐ γὰρ ἀδιαίρετος ὁ οὐρανός, ἀλλ᾽ 

οὐδὲ ὅμοιος σφαίραι, ἀλλὰ σφαῖρά ἐστιν ἡ τῶν φυσιχῶν ἀχριβεστάτη 
44 Αβιβτ, Ρῃγ8. Γ 0. 2015 15 βέλτιον οἰητέον Παρμενίδην Μελίσσου εἰρηχέναι" ὁ 
μὲν γὰρ τὸ ἄπειρον ὅλον φησίν, ὁ δὲ τὸ ὅλον πεπερανϑαιἱμεσσοϑενίσοπαλές 
δ0--ΟἹ βΓΡΙ,. ἢ γ5. 88,28 συμπληρώσας γὰρ τὸν περὶ τοῦ νοητοῦ λόγον ὃ Π. 
ἐπάγει ταυτί... .᾿ἐν τῶι --- παρελάσση ὅ0--ὖϑ ΞΒΊΜΡΙ,.. ΡὮἢγβ. 80, 13 μετ- 
ελθὼν δὲ ἀπὸ τῶν νοητῶν ἐπὶ τὰ αἰσϑητὰ ὃ Π. ἤτοι ἀπὸ ἀληϑείας, ὡς αὐ- ---΄ 
τός φησιν, ἐπὶ δόξαν ἐν οἷς λέγει “ἐν τῶι -- ἀκούων᾽ τῶν γενητῶν ἀρχὰς 
χαὶ αὐτὸς στοιχειώδεις μὲν τὴν πρώτην ἀντίϑεσιν ἔϑετο, ἣν φῶς καλεῖ καὶ σχό- 
τος (ἢ) πῦρ, καὶ γῆν ἢ πυχνὸν καὶ ἀραιὸν ἢ ταὐτὸν καὶ ἕτερον, λέγων ἐφεξῆς 
τοῖς πρότερον παρακειμένοις ἔπεσιν μορφὰς -- ἐμβριϑές τε δ2 ΒΙΜΡΙ, 
ΡὮΥγ8. 141,28 ἀπατηλὸν καλεῖ τῶν ἐπῶν τὸν κόσμον τὸν Ἀερὶ τὰς βρο- 
τείους δόξας ὄ8--ὅ9 ϑΊμρι, ρῆγβ. 119, 31 χαὶ γὰρ οὗτος ἐν τοῖς πρὸς δόξαν 
«ϑερμὸν χαὶ ψυχρὸν ἀρχὰς ποιεῖ" ταῦτα δὲ προσαγορεύει πῦρ καὶ γῆν [Αὐήβί. 
Ρ. 1885 20] χαὶ φῶς καὶ νύχτα ἤτοι σχότος" λέγει γὰρ μετὰ τὰ περὶ ἀλη- 
ϑείας (ρ. 180) μορφὰς --- ἐμβριϑές τε. --- ΑΠΖΟΒΟΒ]ΘΒΒ6 αι. 8Δη ἔτ. Τ. 

μοῦνος δ᾽ ἔτι μῦϑος ὁδοῖο 
λείσεεται ὡς ἔστιν᾽ ταύτηι δ᾽ ἐπὶ σήματ᾽ ἔασι 
πολλὰ μάλ᾽, ὡς ἀγένητον ἐὸν χαὶ ἀνώλεϑρόν ἐστιν 
οὗλον μουνογενές τε χαὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾽ ἀτέλεστον᾽ 

ὅ οὐδέ ττοτ᾽ ἦν οὐδ᾽ ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὅμοῦ τᾶν, 

8. ὅο ὈΙοΙδῦ Πὰν ποὺ Καπάθ σοῃ δἰποπὶ ἥθρθ, ἀ888 68 οἷῃ ϑϑίῃ 
σοί. Ἰαγαυΐ βίθῃῃ βὰν νἱθὶθ ΜΙ υΚΡ ἢ]; πνϑὶ] Προ θοΥθη, δῦ 68. Δ οἢ 
ἀΠψΘυρ ΠΡ 0}, ζ8η2, οἰ πσθοσθη, ἉΠΘΥΒΟΝ αἰ θυ! 6ἢ πᾶ οὨπθ Επάθ. (6) Εἰ 

ὙΥ ἢἷ6 απα τΪγα ποῦ βοὶῃ, τνϑὶ] 685 Δ] Ζ Βα 6 ἢ Πὺγ ἰτὰ “οὐ ζέ γοσβαη θη 
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ἕν, συνεχές" τίνα γὰρ γένναν διζήσεαι αὐτοῦ; 

πῇ πόϑεν αὐξηϑέν; κα α οὔτ᾽ ἐχ μὴ ἐόντος ἐάσσω 
φάσϑαι σ(ξ) οὐδὲ νοεῖν οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητόν 
ἔστιν ὅπως οὐχ ἔστι. τί δ᾽ ἄν μιν χαὶ χρέος ὦρσεν 

10 ὕστερον ἢ πρόσϑεν, τοῦ μηδενὸς ἀρξάμενον, φῦν; 
οὕτως ἢ πάμπαν πελέναι χρεών ἐστιν ἢ οὐχί. 

οὐδέ ποτ᾽ ἐκ μὴ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἰσχύς 
γίγνεσϑαί τι παρ᾽ αὐτό᾽ τοῦ εἵνεχεν οὔτε γενέσϑαι 

οὔτ᾽ ὄλλυσθαι ἀνῆχε δίκη χαλάσασα :τέδηισιν, 
15 ἀλλ᾽ ἔχει" ἡ δὲ χρίσις περὶ τούτων ἐν τῶιδ᾽ ἔστιν" 

ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν" χέχριται δ᾽ οὖν, ὥσττερ ἀνάγχη, 
τὴν μὲν ἐᾶν ἀνόητον ἀνώνυμον (οὐ γὰρ ἀληϑής 
ἔστιν ὅδός), τὴν δ᾽ ὥστε πέλειν καὶ ἐτήτυμον εἶναι. 
χεῶς δ᾽ ἂν ἔπειτα πέλοι τὸ ἐόν; ττῶς δ᾽ ἄν χε γένοιτο; 

20 εἰ γὰρ ἔγεντ᾽, οὐχ ἔστ(ι), οὐδ᾽ εἴ ποτε μέλλει ἔσεσϑαι. 
τὼς γένεσις μὲν ἀπέσβεσται χαὶ ἄπυστος ὄλεϑρος. 

οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐττεὶ τᾶν ἐστιν ὁμοῖον" 

ἰδ, οἷῃβ πὰ πᾶ ἀπίοὶϊθασ. θη τγἃ8 ἐγ δἰπθῃ Ὀβρσαηρ τ} }18ὺ θὰ 
ἔῶν ἀ88 ϑοίοῃηἀθ δυβῆηαίρ ἸὩϑομοηῦ Ὑ16 ἀπά πΌΡΘΥ δοίη Ὑ δοββίμπι 
(ζἩ δαδν αἰ ἄδηι δείοπᾶσπ Καππ δὲ πογυογρεσαησοπ δεῖμα; 65 σα 7α 

Κεὶπ απᾶφγο8 ϑδεὶπ Ὁ γ 6), ΠΟΘ Καπη ἰομ ὉΐΓ ροϑίριίθῃ ϑοίπθη ἴ7γ- 
ΦΡΥμπσ αὰ8 ἄθῃι ΝΙΟΒίβοίθμ θη δαβΖΌΒρυθοθη οὐδοῦ χὰ ἄθηκοη. Ὄθῃη 
68 ἰβῦ ἀΠΔΌΒΡΥΘΟΙ ΑΓ ἀπα ἀπϑυβάθη ΚΌΆσ, νγῖθ 68 οἱομῦ σοσμαπάθῃ βοίῃ Κὔπηίο. 
6 Ιομθ Μονρδιοδίαμρ ϑιθ 68 ἀἄθηη δυο δηίγοῖ θη 80]]6η, (10) ἔτ Υ 
οὗθγ βρᾶϊογ τοὶ ἄθπὶ ΝΟ β σὰ Ὀορίππθη πᾶ σὰ ϑομθθη ἢ Ξ'Ὸ πιλιι88 68 
Αἰ80 θηύθαοῦ δὰ 4116 ΕΔ|16 οὔον ὥδογμδαρὺ πἰομῦ σουμβαπᾶθη βείῃ. 
ΑΥοὸᾺ Καπῃ 76 ἀἷθ Καδΐρ ἀν Οὐ θογσθαρτιηρ πΐθπι8}8. οἰπγβαπιθη, 68 Κὅπηθ 
δὰ8 ΝΟ βοίθη ἄθπι ἱτροπα οὑναθ δ πάθτθθ 418 θῦθῃ ΝΟ βοίθηθβ Βοῦνου- 
σοβθη. ὌὭὌχυμι δαὶ ἀΐθ Οϑγθομεί κοῖῦ Ὑογάθη ἀπὰ Ὑυρομθη πίομῦ δὺ8 
ἴσθη Βαηάθῃ ἐγοίρορθθθη, (16) βοπάθσῃ β'θ μᾶ} 68 ἔθεί, 16 Ἐπ ἐβομοίἀππρ' 
ΑΌον Ηἰογά θυ ᾿ἰορὲ ἰπ ΕὈΪροπάθηι: 98. ἰδὲ οἶθγ 68 ἰβὺ ποθ! ! απ ΐὺ ἰβὲ 
αἶβο πούνθηαϊρθγυγθῖβθ θη βοἰθάθη, ἄθη οἰμθη Υ̓ Ως 818 πάθη θαυ ἀπά 
ΠΒΑΡΌΔΥ οὶ βοΐ σὰ 4586} (68 ἰϑὺ 8 πἰομῦ ἀθγ δῆτ Ὑ 66), ἀθῃ ἃπάθγῃ 

ΑΘΓ 818 νοσβαπᾶάθη πᾶ πἰγΚΠοἢ Ζὰ Ὀοἰτηομέθη, ΥὙΪΘ Κδηπίθ πῃ ἄθμ- 
ΠΒΟΝ ἀδ8 βοίομπἂθ ἰῃ ἄθγ Ζυκυπῆι, Ὀοβίθμθη, πῖθ Κῦπηϊθ 68 θἰμβίμηβ !β 

δηἰβίβη θη βοίη ὃ (20) θη θη βίαηἀ 68, 80 ἰβῦ 68 πίοῃῦ ἀπ θοθηβονθηΐρ, 
ΌΠΗ 68. ἰη Ζυκυπῆι οἰμπιαὶ θη θέθῃθη 580}1{06. 80 ἰβὲ Εἰ βύθῃθῃ γϑί- 
Ἰδβοῦξ ἀπά Ὑογρθθθη νϑυβομο θη, ΑΟὮ ὑθῖ 8 Ὑ ἰϑῦ 68. πίομέ, νοὶ] 68. ρϑῃ 
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οὐδὲ τι τῆι μᾶλλον, τό κεν εἴργοι μὲν συνέχεσϑαι, 
οὐδέ τι χειρότερον, “τᾶν δ᾽ ἔμτιλεόν ἐστιν ἐόντος. 

25 τῶι ξυνεχὲς τιᾶν ἐστιν᾽ ἐὸν γὰρ ἐόντι πελάζει. 

αὐτὰρ ἀκίνητον μεγάλων ἐν πείρασι δεσμῶν 
ἔστιν ἄναρχον ἄτταυστον, ἐτιεὶ γένεσις χαὶ ὄλεϑρος 
τῆλε μάλ᾽ ἐπλάχϑησαν, ἀπῶσε δὲ πίστις ἀληϑής. 
ταὐτόν τ᾽ ἐν ταὐτῶι τε μένον χαϑ᾽ ἑαυτό τε χεῖται 

80 χοὔτως ἔμττεδον αὖϑι μένει" χρατερὴ γὰρ ᾿ανάγχη 
πείρατος ἐν δεσμοῖσιν ἔχει, τό μιν ἀμφὶς ἐέργει. 
οὕνεχεν οὐχ ἀτελεύτητον τὸ ἐὸν ϑέμις εἶναι" 
ἔστι γὰρ οὐχ ἐπιδευές, [μὴ] ἐὸν δ᾽ ἂν παντὸς ἐδεῖτο. 

ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεχέν ἐστι νόημα. 
85 οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ὧν πεφατισμένον ἐστίν, 

εὑρήσεις τὸ νοεῖν᾽ οὐδὲν γὰρ (ἢ) ἔστιν ἢ ἔσται 
ἄλλο πάρεξ τοῦ ἐόντος, ἐπεὶ τό γε ἥϊοῖρ᾽ ἐπέδησεν 
οὖλον ἀχίνητόν τ᾿ ἔμεναι" τῶι πάντ᾽ ὄνομ(α) ἔσται 
ὅσσα βροτοὶ χατέϑεντο ττεποιϑότες εἶναι ἀληϑῆ, 

40 γίγνεσϑαέ τε καὶ ὄλλυσϑαι, εἶναί τε χαὶ οὐχί, 
καὶ τόπον ἀλλάσσειν διά τε χρόα φαγὸν ἀμείβειν. 

ΕἰοοΒατορ δύ, Ὁπὰ 68 ρίθοῦ πἰγροηα ὔνα οἷῃ Ὠδῆθτοβ θη, ἀδβ βθίῃθῃ 
Ζιβδιη θη μδηρ Βἰπάοτη Κοπηΐθ, ΠΟΟῚ οἷη βΟΥΉρΡΈΥΘΒ; 68 ἰβύ ψ᾽θὶ ΠΙΘῺΓ 
ὅδη σὸμ βοίθπάθηῃ οὐ], (25) Ταγὰπι ἰδ 68 δο ΡῈη2Ζ πέρ θδΓ; 

ἄδθηη οἷῃ βϑίθπάθβ ϑὐδββῦ ἀἰομβὲ δὰ ἀ88 ἀπᾶθσθ. ΑΌΘΥ ἈπΡον ρ] οι Ἰἰορὲ 
65 ἴῃ ἄφῃ βόβγαηκοηὰ ρον ρος Βαηᾶθ οἢπθ Απίδηρ ἀπᾶὰ Ἐπᾶθ; ἄθῃῃ 
Ἐπίβίθμθα πὰ Ὑογρθῆθη ἰδῦ τοῖν ἴῃ αἷθ ΕΘγΩΘ γθυβολ]ασθη, πο ΐπ 816 
αἴθ σϑῦτο ὕὐθογζθυριηρ γογβίϊθθθ; πᾶ 418 β θ᾽ θίρθβ ἰὴ Β  δίρθπ γϑ- 
Βαυτθηα σταδὲ 68 ἴῃ βίοἢ βϑ δ8ὲ (80) πὰ γογῃδττί 80 βίδπα μα Δ] ἀοτέ, Ῥθηπ 

αἷθ βίαυκ Νούνθηαιρκοῖῦ π8]Ὁ 685. ἴῃ ἄθῃ Βαπάθῃη ἀδὺ β'ογαηκθ, αἷθ 68 
τηρβ πὑιηζιγκί. Ῥάγιηὶ ἀαγέ ἀ88 βοίθπαθ πίομῃῦ ομπθ ΑΡΒΟΒ] 88. βοίῃ. 
Θθηη 65. ἰϑὺ Δ ηρΡΌ}]ο5. ἘΦὨ]06 ἴμπὶ ἀθγ, 8ὸ ψἄϊτθ 6ὃ8. θῦθῃ ἀυτοθδιβ 

ΤΔ ΡΟ Βα, Ὀρηκθὴ ὑπὰ ἀ65 Οϑάδηκθηβ Ζ16] ἰδ δἰηβ; (85) ἄθῃῃ πίομῦ 

οἴη ἀ48 βοίθηαθ, ἰῃ ἀθπὶ 68. βίοι! δαβρθβργοομθη ἤπαθέ, Καηπϑὺ θὰ (65 
Θϑηκθη απτοβθη. Ἐπ σοὺ 1ὰ πίον ὑπὰ τὶῖγα πἰομίβ ἀπᾶάτθθ σθῦθῃ 

ΔΌΒΒΘΥΒΑ] ἀ68 βοίθηθη, 4 68 18 ἀδβ β'ομ οΚ981 δὴ 48. ἀπζθγβεθοκο!ίθ 

πη ἀπ ον ρ] οῆθ θβθη σοθαμπάθη Βαῦ. Ῥγὰπη) ἰδύ 811605. Ιθθυθὺ Β'ΟἢΔ]], 
νὰ8 αἷθ Θιθυ Ὁ] Ο ἤθη ἴῃ ἰῆτου Θρυδοὴῆθ ἔθβίρϑιθρε Βαθθη, ἄβρογζθαρί, 68 
βοὶ τϑῆγ: (40) Ὑογάθῃ ΒΟΉ] 818 ϑυρθῆθη, ϑϑίῃ ΒΟΟΏ] 418 ΝΙΘΩΥ- 

βοῖῃ, Μογᾶηαοσιην ἀθ8. Οὐδ πᾶ ὙθομΒ6} ἀθὺ ᾿θιομίθη θη ἘΆΓΌΘ. 
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αὐτὰρ ἐπεὶ τιεῖρας τεύματον, τετελεσμένον ἐστί 
πάντοϑεν, εὐχύχλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγχωι, 

μεσσόϑεν ἐσοτταλὲς ττάντητ᾽ τὸ γὰρ οὔτε τε μεῖζον 

46 οὔτε τι βαιότερον “τελέναι χρεόν ἐστι τῆι ἢ τῆι. 
οὔτε γὰρ οὔ τεὸν ἔστι, τό κεν τταύοι μὲν ἱχνεῖσϑαι 
εἰς ὁμόν, οὔτ᾽ ἐὸν ἔστιν ὅπως εἴη κεν ἐόντος 
τῆι μᾶλλον τῆι δ᾽ ἧσσον, ἐπεὶ τιᾶν ἐστιν ἄσυλον᾽ 
οἷ γὰρ τιάντοϑεν ἶσον, ὁμῶς ἐν πείρασι χύρει. 

ὅδ ἐν τῶι σοι σταύω “τιστὸν λόγον ἠδὲ νόημα 
ἀμφὶς ἀληϑείης᾽ δόξας δ᾽ ἀπὸ τοῦδε βροτείας 
μάνϑανε χόσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀχούων. 

μορφὰς γὰρ κατέϑεντο δύο γνώμας ὀνομάζειν, 
τῶν μίαν οὐ χρεών ἐστιν (ἐν ὧι ττετελανημένοι εἰσίν). 

δδ ἀντία δ᾽ ἐχρίναντο δέμας καὶ σήματ᾽ ἔϑεντο 
χωρὶς ἀτ᾿ ἀλλήλων, τῆι μὲν φλογὸς αἰϑέριον ττῦρ, 
ἤπιον ὄν, μέγ᾽ [ἀραιὸν] ἐλαφρόν, ἑωυτῶι :τάντοσε τωῦτόν, 
τῶε δ᾽ ἑτέρωι μὴ τωὐτόν᾽ ἀτὰρ χἀχεῖνο χατ᾽ αὐτό 
τἀντία νύχτ᾽ ἀδαῆ, πυχινὸν δέμας ἐμβριϑές τε. 

ΚΟΉΟΙΔΟΝ Ζὰ ὅθ---89, ΒΡ]. Ρἢνβ, 81, 3 χαὶ δὴ καὶ καταλογάδην μεταξὺ 
τῶν ἐπῶν ἐμφέρεταί τι ῥησείδιον ὡς αὐτοῦ Παρμενίδου ἔχον οὕτως" ἐπὶ τῶιδέ 
ἐστι τὸ ἀραιὸν καὶ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ φάος καὶ τὸ μαλϑακὸν καὶ τὸ κοῦ- 
φον, ἐπὶ δὲ τῶι πυχνῶι ὠνόμασται τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ζόφος καὶ σχληρὸν 
καὶ βαρύ" ταῦτα γὰρ ἀπεκρίϑη ἑχατέρως ἑχάτερα. 

ΑΡΘΥ ἀᾶ οἷἶπθ Ἰοίχζίθ Οασθηζθ γουβαπάθη, 80 ἰϑὲ ας ϑδίθπαθ Δ βο]οββθι 
ΠΔΟΝ 84]|16η βεϊΐθῃ ᾿ΐη, υϑγρ ϑίομθασ ἀθὺ Μϑββθ οἶποὺ ποδὶ σοσιπάθίθῃ 
Κυρθὶ, νσορ ἀδγ ΜΙ πϑο 8]]|Θὴ βθίίθη ἷπ σ]οίο βίαυκ, Ἐπ ἀδτῇ 7 
ποῦ ἀκ ἀπᾷ ἀοτί οἔνγα σγῦββου (458) οἂθυ βοθ υυἤσοθου βοῖπ, Πθμη ἀδ αἰθδὲ 

68 ΤΘΟΘΙ οἷπ ΝΟ Β, ἀὰ8 βοῖίπθ Ὑγοϊπίραπρ δαΐμὄθθ, ποοῖ Καπηπ οἷπ 
βοίθημθβ ᾿γρθηάνίθ ΠΪΘΓ τὩθἢγ, ἀογὶ ΘΗΡῸΣ νουβαηάθη βϑὶπ 818 488 
Βοίθηᾶθ, ἀδ 65 ὕΆΏ2Ζ ἀπυθυ]θ 2 Ἰοἢ ἰδὲ, Ὀθπη ἀθῦ ΜΙΜΘΙραπκί, πο ῖπ 68 
γο 8116 0 βοίίθη ρ]θιοιινγοὶς ἰδὲ, 21610 ρ]θιομπββϑισ δὰΐ ἀἰθ Οτθϑηζθῃ. 
(50) Τλαπαϊ ΘΒ ΠΙθβ86 ἰοὴ πιορὶη νου] ᾷββ] ομθ8 Βοάθη ὑπ Ὠϑηκθὴ δοΣ 

ἀϊο ὙΥ̓ΔΒγμοῖι, ομ ΠΙῈΡ ἃ0 Ιογὴθ αἀἷθ πηϑηβο ] ομθη ὙΥ̓ΔΒμροάδη ΚΘ 

Κοηπθη, ἱπάθην θὲ τηθῖπθυ ὕοτβο (τρ! ομθη Βα ἀπμὄγεί. θηη 816 
ΒΔΌΘη ψογηθίηῦ πυγοὶ ΕὈΥΙΠΘη ὈΘΠΘΠΠΘη ΖῈ πιΐββθπ; ΠῸΪ οἷῃθ ἀθυβϑ  θ6ῃ, 

ἀδ8 8θὶ ἀπουϊδαδέ (ἀδθοὶ βἰηα βἰθ ἔγθι ΠΠοἢ ἴῃ ἀϊθ στὸ σθρδηρθη). (55) '1θ 
βοιιἰθάθη αθον Ὀϑιάθ 418 ἀὐθρϑηβᾶίζθ δὴ Οὐθβία! πᾶ βοπάθγίθῃ ἴῃγο Μογκ- 
Ζοίομθη στοὰ οἰπαπάογ; ΗΘ ἀδ58 ἅ(Ποτίβομθ ΕἸΔπηηθηἔθαθυ, ἀ88 π 46, ρᾺ 
Ἰοιομύθ, βίο βϑὶ θοῦ ἄθθγα]]! ρ]θίομθ, ἄθπι αηάθγῃ θοῦ ἀπρ]οίοιθ, Ταρθρθῃ 
βοταὰθ ϑηϊροροηρδβοίχε εἶθ Πομ] 86 ΕἸΏβύθγηἶβ, δἷη ἀἰοῦθβ ἀπὰ βοι σθῦθα 
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θ0 τόν σοι ἐγὼ διάχοσμον ἐοιχότα πάντα φατίζω, 
ὡς οὐ μή ποτέ τίς σὲ βροτῶν γνώμη “ταρελάσσηι. 

9 [121---124 Κι, 126ὅ---128 50) βιῖμρι, ρῆγβ, 180, 8. (Ὡδοὴ) 8, (59) χαὶ Μετ᾿ 

ὀλίγα πάλιν" αὐτὰρ ᾿ς μηδὲν. εἰ ὁὲ ἱμηδετέρωι ΡΝ μη δέν᾽, καὶ ὅτι ἀρχαὶ 
ἄμφω καὶ ὅτι ἐναντίαι δηλοῦται. 

αὐτὰρ ἐτιειδὴ “ἄντα φάος καὶ νὺξ ὀνόμασται 
χαὶ τὰ χατὰ σφετέρας δυνάμεις ἐπὶ τοῖσί τε χαὶ τοῖς, 
γᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος χαὶ νυχτὸς ἀφάντου 

ἔσων ἀμφοτέρων, ἐττεὶ οὐδετέρῳ μέτα μηδέν. 
10 [182---188 Κ΄, Ρ. 191 56] σιν. ϑσοηι. Υ 139 Ρ. 182 "Κ ἀφικόμενος οὖν 

ἐπὶ τὴν ἀληϑῆ μάϑησιν [Ὀμτ8: ὃ βουλόμενος ἀχουέτω μὲν Παρμενίδου τοῦ 
᾿Ἐλεάτου ὑπισχνουμένου“ εἴσηι -- ἄστρων. οἵ. ῬΙαξ. ἄν. ΟΟἹ. 1114 ἄνουν Ῥαιτηθ- 
πἰάθϑ: ὅς γε καὶ διάκοσμον πεποίηται καὶ στοιχεῖα “μιγνὺς τὸ λαμπρὸν καὶ σχο- 
τεινὸν ἐκ τούτων τὰ φαινόμενα πάντα καὶ διὰ τούτων ἀποτελεῖ" καὶ γὰρ περὶ 

γῆς εἴρηκε πολλὰ καὶ περὶ οὐρανοῦ καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὶ γέ- 

γνεσιν ἀνϑρώπων ἀφήγηται" χαὶ οὐδὲν ἄρρητον, ὡς ἀνὴρ ἀρχαῖος ἐν φυσιολογίαι 
καὶ συνϑεὶς γραφὴν ἰδίαν, .. τῶν κυρίων παρῆκεν. 

εἴσην δ᾽ αἰϑερίαν τε φύσιν τά τ᾽ ἐν αἰϑέρι ττάντα 
σήματα χαὶ χαϑαρᾶς εὐαγέος ἠελίοιο 

λαμτειάδος ἔργ᾽ ἀίΐδηλα καὶ δτιτιόϑεν ἐξεγένοντο, 
ἔργα τὸ χύχλωπτος πεύσηι περέφοιτα σελήνης 

ὅ χαὶ φύσιν, εἰδήσεις δὲ καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχοντα 

ἔνϑεν [μὲν γὰρ] ἔφυ τε καὶ ὥς μὲν ἄγουσ(α) ἐπέδησεν ᾿νάγχη 
πείρατ᾽ ἔχειν ἄστρων. 

11 [139---142 Κὶ,, 129---182 51. ΚΤΡΙ, 686]. ὅ59, 20 Π. δὲ περὶ τῶν αἰσϑη- 
τῶν ἀρξασϑαί φησι λέγειν" 

σεῶς γαῖα χαὶ ἥλιος ἠδὲ σελήνη 
αἰϑήρ τε ξυνὸς γάλα τ᾽ οὐράνιον χαὶ ὄλυμπος 

ΟΘΌ 1146, (00) Τῖθβο ὙΥ θ᾽ ὑθϊητϊούαπρ Μ1}1 ἴοι ΤΠ ῖγ, σδὴΣ βομθίη αν τῖθ δἷθ 
ἰδὲ, ταἱυυο θη; 80 ἰβύ 8 απτηδρ! ὁ, ἀδ88 Ὁ ἰγρθμα πϑίοῦθ ΤῃΘΏΒΟΒ]Π ΟΝ 
Αμβομὶ ἄθη Πδηρ ΔὈ]δαΐθη τἱγά. 

9. Ανὸῦ ἀὰ 81165 Το πᾶ ΕἸηβίθυπἷβ θθπαππῦ απ ΠΥ ἴῃσθῃ 

Κυδίϊθη ἀἶθβθ Νϑπιθη ἀἴθβθη ἀπ θη ξαρθίθ!ῦ πγογάθη, 80 ἰβῦ 98 ὕ8:Ζ 
Υ011 νοὰ Τοῦ ἀπᾶ ΖῈρ]ΘΙΟἢ γὸπ πη θαγοσ ΕἸ Πβίθυηΐβ, αἀἷθ βίοι θοὶάθ 
ἀἷἰθ γαρθ μα]ίθῃη. θη Κοίμθηῃ Κοιημηῦ οἰπ Απὐ6}] δηλ δηάθγη Ζὰ, 

10. Τὴ νῖγβε θοῦ ϑυέδαγθη ἀθ8 Αἰδοῦβ Ῥθβθῃ ἀπᾶ 8119 Βέοτῃ ὈΠΔοΣ 
ἴπλ Αὐμοῦ πᾶ ἀθι τοίπθῃ ΚΙάγθη βομ θη δοκοὶ βθηρθπᾶθβ Ὑγκθα, ὑπ 
ὙΟΒΘΥΙ 5ἰ6 ϑηϊβθίαπάθη, πα ἀ885 το θ ὙΥΓθα. υπὰ οθθη ἀθβ συπᾶ- 

ἄπρίροη Μομᾶθβ πἰσϑῦ θὰ οὐκαπάθη, (6) τῖσβὺ ΑΘ δ ἢ ΟΥ̓Δ γα, πγο- 
ΒΟΥ ἀΘΥ τἱηρθ πΠιξαββθηθ ΗΠλη16] ϑηΐϑρυοββ ἀπ υῖθ αἰ Νούνθηαϊρκοὶς 
ἴδπ ἔπῃγθπα αἀἷθ Θομσαηκθη ἀθὺ Οἰθϑίγηθ ἐθβύζι μδ] θη σϑηρ. 

11. 7οἢ τοῦ γοᾶθη ὑοσίπποπα, τὶθ Ἐτὰθ ὑπ βόοῦπο ὑπ Μομᾷ 



Β. ΓῊ. 8, θ0. 61. 9--ξ:τ4. ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ 127 

ἔσχατος ἠδ᾽ ἄστρων ϑερμὸν μένος ὡρμήϑησαν 
γέγνεσϑαι. 

καὶ τῶν γινομένων χαὶ φϑειρομένων μέχρι τῶν μορίων τῶν ζώιων τὴν 
γένεσιν παραδίδωσι. 

19 [128-180 Κι, 183-188. 8511 1--8 βέμρι,. ρβῆγβ8. 39, 12 (Ὡδοὴ ἔτ. 8, 61) 
μετ᾽ ὀλίγα δὲ πάλιν περὶ τῶν ὀυεῖν στοιχείων εἰπὼν ἐπάγει χαὶ τὸ ποιητικὸν 
λέγων οὕτως Ἡ“ καὶ γὰρ --- κυβερνᾷ 2-- ἜΒεΕνΡΑ 81, 10 χαὶ ποιητικὸν δὲ 
αἴτιον οὐ σωμάτων μόνον τῶν ἐν τῆι γενέσει ἀλλὰ καὶ ἀσωμάτων τῶν τὴν 
γένεσιν συμπληρούντων σαφῶς παραδέδωχεν ὃ Π. λέγων" “αἱ δ᾽ ἐπὶ --- ϑηλυ- 
τέρωῤ 4 ἘΒΕνΝΡ. 84,14 χαὶ ποιητικὸν αἴτιον ἐχεῖνος μὲν ἕν χοινὸν τὴν ἐν 
μέσωι πάντων ἱδόρυμένην καὶ πάσης γενέσεως αἰτίαν δα ἱμον α τίϑησιν. νὶ. 
Α 31. 

αἱ γὰρ στεινότεραι τελῆντο πυρὸς ἀχρήτοιο, 
αἱ δ᾽ ἐπὶ ταῖς νυχτός, μετὰ δὲ φλογὸς ἵεται αἶσα" 
ἐν δὲ μέσῳ τούτων δαίμων ἣ πάντα χυβερνᾶι" 
πάντα γὰρ (ἣν) στυγεροῖο τόχου χαὶ μίξιος ἄρχει 

ὅ πέμπουσ᾽ ἄρσενι ϑῆλυ μιγῆν τό τ᾽ ἐναντίον αὖτις 
ἄρσεν ϑηλυτέρωι. 

18 [181 Καὶ, 139 511 Λπιβτου. Μοίαρη. Α 4 ρ. 9840 28 ὑποπτεύσειε δ᾽ αν 
τις Ἡσίοδον πρῶτον ζητῆσαι τὸ τοιοῦτον, χἂν εἴ τις ἄλλος ἔρωτα ἢ) ἐπιϑυμίαν 
ἐν τοῖς οὖσιν ἔϑηχεν ὡς ἀρχὴν οἷον καὶ Παρμενίδης" οὗτος γὰρ καξασχενάζων 
τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν πρώτιστον μέν, φησίν, Ἔρωτα --- πάντων, Ῥτστ. 
Απιδῖ. 18 Ρ. 186 Ε' διὸ Π. μὲν ἀποφαίνει τὸν Ἔρωτα τῶν ᾿ἀφροδίτης ἔργων 
πρεσβύτατον ἐν τῆι κοσμογονίαι γράφων “πρώτιστον --- πάντων᾽. 
Ῥγ8. 89, 18 (μδοὴ ἔτ. 12, 8) ταύτην χαὶ ϑεῶν αἰτίαν εἶναί φησι λέγων ἱπρώτι- 
στον -- πάντων χτὲ. καὶ τὰς ψυχὰς πέμπειν ποτὲ μὲν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς 
εἰς τὸ ἀειδές, ποτὲ δὲ ἀνάπαλίν φησιν. 

πρώτιστον μὲν Ἔρωτα ϑεῶν μητίσατο πάντων. 

14 [148 Κα, 140 511] Ραυστ. Οοἰοί. 1ὅ Ρ. 1116.4 οὐδὲ γὰρ ὃ πῦρ μὴ λέγων 
εἶναι τὸν πεπυρωμένον σίδηρον ἢ τὴν σελήνην ἥλιον, ἀλλὰ κατὰ Παρμενίδην 

γυχτιφαὲς περὶ γαῖαν ἀλώμενον ἀλλότριον φῶς 
ἀναιρεῖ σιδήρον χρῆσιν ἢ σελήνης φύσιν. 

πὰ ἀοΥ φϑιηθίηβαπθ Αἰμὸῦ ἀπὰ αΐθ Ηἰμηπλ] βομθ ΜΙομβίσγαββθ ἀπᾶὰ ἀθγ 
διιδβουβίθ ΟἸγροβ ὑπα θὲ ϑίθγῃηθ ἢθῖίββο σαί ζὺγ δαί βἰσθθύθῃ. 

12. Ῥθθῃπ αἰθ ϑηρθγθη Κυᾶηζο πυγάθῃ δηροί 0 πλϊῦ πη ΘΠ ΒΟ θη] 
Εδαθν, αἷθ παρὰ ἀΐθβθη Το] ροηάθη πνῖν ΕἸΠϑίθγηἶβ, ἀδσνβοῦθη ΔΌΘΓ 6Γ- 
αἰθββὶ βίο ἀθ8 Ἐθαθιβ Αηΐθ], [ἢ ἴθτοσ ΜΕΘ ἰβὲ ἀΐθ αδιίη, αἴθ. 81168 
Ιομκὶ, Τθηπ ἄθοτα}} τορῦ 86 θυ 16 Θθθατὺ ἀπᾶὰ Ῥϑδγαηρ 8ῃ, (6) ἰη- 

ἄθμηι βἰθ ἀδβ ΥΥ οἷν ἄθπι Μϑηπθ σὰν Οδίξαηρ βοηάθέ ἀπά πὑπηρθκϑησγὺ ἄθη 
Μδμη ἄθηι ὙΥ οἶθθ. 

138. Ζυοτβὺ ουβοδυῦ 6 (αἷ6 Ῥάμιο) νοὴ 411ὁ6π Οδέξοση ἄθῃ ΕἾτοβ 

14. ΝΙΑΟΒέου ΒΘ] ]θηάθβ, ὑπ ἀἷθ Εγὰθ στη θβ, ἔγοπιᾶθα Το έ, 
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10 [144 Κὶ., 141 5.1 Ῥστ. ἀ6 ἴδο. ἴχπὶ 160, 6 ». 929 Α τῶν ἐν οὐρανῶι το- 
σούτων τὸ πλῆϑος ὄντων μόνη φωτὸς ἀλλοτρίου ὁεομένη περίεισι [ΜοΟπα] 
κατὰ Π. 

αἰεὶ σπτατιταίνουσα πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο 

16 [14δ---148 Κὶ,, 149---΄82 5.1 ΑπιβΥυ. Μοίλρε. Γ ὅ. 1009ὺ 21 νρὶ]. Α 46 

ὡς γὰρ ἑχάστοτ᾽ ἔχει χρᾶσιν μελέων πολυτιλάγχτων, 
τὼς νόος ἀνϑρώποισι παριστάᾶται" τὸ γὰρ αὐτό 
ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν 
χαὶ πᾶσιν καὶ παντί" τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα. 

11 [149 Κὶ, 142 5. λιν. ἰῃ Ερἰὰ. ΥἹ 48 (ΧΥ̓ΤῚ Α 1002 Κ΄) τὸ μέντοι 
ἄρρεν ἐν τῶι ὀεξιῶι μέρει τῆς μήτρας κυΐσκεσθαι καὶ ἄλλοι τῶν παλαιοτάτων 
ἀνόρῶν εἰρήχασιν. ὃ μὲν γὰρ Π. οὕτως ἔφη" 

δεξιτεροῖσιν μὲν χούρους, λαιοῖσι δὲ χούρας 
18 [15δ0---κιἰδὅ Κὶ., 145---[48 51} 1--6 Ολει,. Αὐκειάνυβ Μοιῦ. οἴγοι. ΙΥ 

9 Ρ. δ45 Απιηδη. (Απηϑί, 1100): Ῥαγγθηϊάοδ ἰἰδγὶβ φοβ ἀὰ παΐμνα ϑβογιρδιξ, 
ευθηΐι, ηχυῖέ οοποορ ον ηιο 1168. αἰϊχυιαπιο 8εὶι διιϑαοσίοδβ μονῖγιθ8 σοθγαγὶ. οιῖνιϑ 
φμῖα φγαδοιημ οϑὲ οριφγαηύπα, δὲ ἤος υογδῖδιι8 ἐπέϊηιαῦο. ἰαΐίηοβ επῖθε τ ρῬοὐι 
βιρυϊ το οογεροδιῖ, πὸ ἰπφιαγθι γαΐξὶο ηυϊβοογοίμεν. ᾿ζενεῖπα --α ϑειηι 
υἱέ οηΐην βοηιοη ργαρίον ηιαΐογίαϑ 6886 υἱγέιξεβ χιιαθ δὶ 86 ἰία ηὐϑομορίηξ, οἕ 
[1. μὲ] οἰπιδάδθηιν οοὐρογὶβ ζαοίαπὲ ππαρι, οοησγιανα ϑοαπὶ σοπογοηξ υοἱπξαΐοηι. ϑ8ὶ 

αμέεηι Ῥεγηαΐο δοηυῖθα ΟΟΥ̓ΡΟΥ͂ΘΟ υἱγέμέεβ βοραγαΐας ρμεγηιαηδβογΐ εἰν ὑθη6- 
γὶβ παΐοβ αἀροίοηνία ϑεφμαίμν {{Ππουβοίσιμηρ' 8. ϑΟΥΆΠΟΒΙ. 

ἐοπιΐπα υἱγῳφμο εἴη Ἐοπογὶδ οἰ σογηιίηα ηιδοθηΐ, 
υδηῖς τη γογπιαπς αἰυογδοὸ δὰ δαπσιμῖπο υἱγίιδ 

ἔθη ογίθηι ϑογυαθς ὕσπα σοπαϊία σογρογαὰ Μηρίΐ. 

παῆι δὲ υἱγίμίος ρμογηίο δοηπα με ηθηΐ 

ὅ πεὸ ζαοίαπέ ἀπαπὶ Ρεογηιχίο ἐπ σΟΡΡΟΥΘ, αἶγας 

παδοθηίθηι σοηιϊπο υσααδιπέ δοηπα 56 ἸΏ. 

15. δὼ» ἤοπα βυθίϑ βοβαυσθηἃ πδοὸῖὶ ἀθῦ βόοππθ βίσδ]θη. 
16. Τῦθμπ νῖθ βίο ἄθγ βίπῃ Ἰθάθβμιὶ νοσμᾶϊ ἴῃ Βοζὰς δαΐ ἀΐθ᾽ 

Μιβοδυαπρ βοῖποῦ υἱθι ἔβοῖ ἱττοη θη ΟΥρᾶηθ, 80 {τῇ οὐ ἀθπὶ Μθηβομθῃ 
ἢ886, Ῥδπὴ οἷῃ ἀπᾷ ἀδββοῖθθ ἰδ Β 88 ἀθηκὺ μοὶ ἄθῃ Μίθῃβομθῃ, 1165 

ὉΠ οἰηζθίπθη: αἰ Βοβομα θη μοῖς βοῖίποῦ ΟΥρᾶπθ. Ῥθμη ἀδΔ8 ΜΘὮΓΟΙΘ 

δύ 6 θάβδηκο. 
11. Αὐδ ἄδον Βοοβέίθη ἀἷο Κπαθθη, δυΐ ἀθνὺ Το ἀθ Μϑδομθη. 

18. Ὄθῃη θὰ Μϑπη ὑπᾶὰ Ετδὰ ἄον Τὐθρθ Κ οἰπηθ τ Ἰβοῦθη, ζοστηῦ 

ἀἰθ ΚΚυαΐξ, ἀϊθ βδἷθ ἰπ ἄθῃ ἀἄθγῃ δὰ νϑυβοιβίθάθηθπι ΒΙ αὔθ Ὀ᾽]ἀθῦ, γθὴμ 

519 αἴθ ρθη ββίρθ Μιβομιπρ οὐ], πο] ρθοαπίθ Κῦσρου. Το πΘΠῈ 
ἴῃ ἄθηι ρθη βο ίθη βϑηιθη σουβοιίθάθηθ Κυδξίο β γοϊίοθ απ αἶθθθ ἴῃ ἀθπὶ 

Βϑιηἰβοίθη Κόγρον Κοίπθ Εϊπμοὶῦ βομβαβθη, (Ὁ) 80 τγογάθῃ 8ὶθΘ σταῦηνο ]!} 

ἄδθ Κοίπηθπάθ Τοῦ ἀυτοι ΠορΡϑΙ σθβο οἰ ρ κοῖς μοὶ πιβαοιθῃ, 
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19 [151---1ὅ9 Κὶ,, 158---ἰδὸ 50. ΒΊΜΡΙ,. 086]. ὅδὅ8, 8 παραδοὺς δὲ τὴν τῶν 
αἰσϑητῶν διαχόσμησιν ἐπήγαγε πάλιν" 

οὕτω τοι χατὰ δόξαν ἔφυ τάδε χαί νυν ἔασι 
χαὶ μετέτιειτ᾽ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα" 
τοῖς δ᾽ ὄνομ᾽ ἄνθρωποι χατέϑεντ᾽ ἐπίσημον ἑχάστωι. 

ΖΝΕΙΕΕΓΗΛΈΤΕΒ, 
20 Ητρρου, Βοῖ. Υ᾽ 8 ὑ. 116, 16 μιχρὰ δέ, φησίν [οἷπ ΟποΒΕΚοΥ], ἐστὶ τὰ 

μυστήρια τὰ τῆς Περσεφόνης κάτω, περὶ ὧν μυστηρίων χαὶ τῆς ὁδοῦ τῆς 

ἀγούσης ἐχεῖ οὔσης πλατείας καὶ εὐρυχώρου χαὶ φερούσης τοὺς ἀπολλυμένους 
ἐπὶ τὴν Περσεφόνην ...... χαὶ ὃ ποιητὴς [Ραιτηθηϊᾷο8 πδοὴ Μοίμο 6] δέ φησιν" 

αὐτὰρ ὑπ᾽ αὐτήν ἐστιν ἀταρπιτὸς ὀχρυόεσσα, 
χοίλη, πηλώδης᾽ ἡ δ᾽ ἡγήσασθαι ἀρίστη 
ἄλσος ἐς ἱμερόεν πολυτιμήτου ᾿Αφροδίτης. 

ὈΝΕΟΘΗΤΕΜ, ᾿ 

21 ΑΞτ, 1 80, 4 (Ώοχ. 8610 24) περὲ ἐμφάσεως σελήνης, διὰ τί γεώδης 
φαίνεται... « Π. διὰ τὸ παραμεμῖχϑαι τῶι περὶ αὐτὴν πυρώδει τὸ ζοφῶδες" ὅϑεν 
ψευδοφανῆ τὸν ἀστέρα καλεῖ. Υ' εἷ. ἴτ. 14. 88 Ὑοτέ βίδιηπιῦ νοπ ΤἈΘΟΡὮγαβί. 

25 βῦτραβ 5, ν. ὡς: λίαν. Παρμενίδης" ᾿ϑαυμασίως ὡς δυσανάπειστον. 
--- Ριαῖο Ῥάγπι. Ρ. 135 Δ. 

28 --- 86. Κ. μαχάρων νῆσοι: ἡ ἀχρόπολις τῶν ἐν Βοιωτίαι Θηβῶν τὸ 
παλαιόν, ὡς Παρμενίδης. ἘΙοΙ]ο ᾿Ἀρμενίδας. 

34 βυετοκιῦθ (ΜΠΠοῦ Μ6]. 411) Τελχῖνες.... τούτους οἱ μὲν ϑαλάσσης παῖ- 
ὁάς φασι, Παρμενίδης δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Αχταίωνος χυνῶν γενέσϑαι μεταμορφω- 
ϑέντων ὑπὸ Διὸς εἰς ἀνθρώπους. ἰἴθ5 φασιν, ᾿Αρμενίδας. 

2 ὅζ1ΤοΒ. Ἐπὶ. 1 144, 19 ΥΥδοίθιη. ἀλλ᾽ ὅγε πάντοϑεν ἧἴσος κτλ. τα 
Εἰπροϑάοοὶϊ. ἔτ. 28. 

19. ΑΙβδο ϑηϊβίαπα ἀἴθ8 πϑοὸὰ ἄθπι δ μπθ ἀπά Ὀϑδβίθμς ποοὶ ᾿ϑίζχὲ 
υαηᾶὰ πῖγὰ σορ πὰπ 8η ἰπ Ζυκυπῆ 850 πδοῖβοα απ ἀδπὴ βοὶπ Εἰπᾶθ 
πϑθθη. Εἠπθηὶ [θρ Ομ θη ἀἴοβοῦ Ὀηρθ δῦ ὨδΌθη αἷθ ΜΘηΒομθη ἴμσθα 
ΝιΑπιθηββίθιηρϑὶ δυΐροάγαοκε, 

20. ΑΡδῦ ἀαγαηίος Ὀοβηάοι βίοι οἷμ Ῥέδα, οἷπ βοβδιγίρεσ, ᾿θμπιῖσοῦ 
ἩΟΒΙνορ. Τίοθοσ ἔμγὶ ἀπὶ θοβύθῃ ζαπὶ 1ἰΘ]ομθα Ηδίηθ ἄἀθγ ποίξνθυ- 
Θγίθῃ ἈΡγοάϊίο. . 

21. Μ|Ὸ ἐδυβομοηάθι 1 ἸοἈ 6. 
22. ὙΥυμάοσθαν βοῦνοσ σι ἄδογζθαρθη (- ΡΙίο Ῥαγηὶ, 185 Α). 
28. ]πϑοῖπ ΟδΡ δεισϑη ἢὶδα5 ὉΟΥ Αἰ 65 αἰ δωγρ (65 ὑδοίδοδδη 

Τλοϑοη. 
34, Ρίε Τεϊολίπεη ἐπίδίαπαθη αἰ ἀδη Ηΐπάδη ἀ66 Ακίαϊοη, αἷξ 

Ζεις ἐπ Μοηϑοῆθπ υϑγιναηα ο{6. 
20. -α. Ἐπρ ΚΙ. ἔν. 28, 

Ὅ1915, Ἐτδχζα. ἃ. Ὑούβοκτ. 9. 
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19. ΖΕΈΝΟΝ. 
Α. ΠΕΒΕΝ ὈΝῸ [ΕΉΒΕ. 

[ἘΒΕΝ. 

1. ΠΑΈΕΥ. θιοα. ΙΧ 2ὅ---29, 

Ζήνων Ἐλεάτης. τοῦτον ᾿πολλόδωρός φησιν εἶναι ἐν Χρονι- 25 
χοῖς [ΕῊΟῚ 446 ἔτ. 88] φύσει μὲν Τελευταγόρου, ϑέσει δὲ Παρμε- 

γέδου, (τὸν δὲ Παρμενίδην Πύρητος). περὶ τούτου χαὶ ελίσσου 

Τίμων φησὶ ταῦτα [ἴτ. 6 ." 

ἀμφοτερογλώσσου τε μέγα σϑένος οὐχ ἀλαπαδνόν 
Ζήνωνος πάντων ἐπιλήπτορος ἠδὲ ϊέλισσον, 

πολλῶν φαντασμῶν ἐπάνω, παύρων γε μὲν ἥσσω... 

ὁ δὴ Ζήνων διακήχοε Παρμενίδου χαὶ γέγονεν αὐτοῦ παιδιχά. χαὲ 
εὐμήχης ἦν, χαϑά φησι Πλάτων ἐν τῶι Παρμενίδηι [121 Β νρῖ. 
Α 11]. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν τῶι Σοφιστῆι [ρ. 2164] ζαὐτοῦ μέμνηται χαὲ 
ἐν τῶι Φαίδρωι [Ρ. 201 Ὀ]) χαὶ ᾿Ἐλεατιχὸν Παλαμήδην αὐτὸν καλεῖ. 
φησὶ δ᾽ ᾿Αριστοτέλης [ἴτ. θ6 νεῖ. ἃ 10] εὑρετὴν αὐτὸν γενέσϑαε 
διαλεχτιχῆς, ὥσπερ ᾿Ἐμτιεδοχλέα δητοριχῆς. γέγονε δ᾽ ἀνὴρ γεν- 26 
γαιότατος χαὶ ἐν φιλοσοφίαι χαὶ ἐν πολιτείαι" φέρεται γοῦν αὐτοῦ 

ὅ βιβλία πολλῆς συνέσεως γέμοντα. χαϑελεῖν δὲ ϑελήσας Νέαρχον 
τὸν τύραννον (οἱ δὲ Ζιομέδοντα) συνελήφϑη, καϑά φησιν Ἥρα- 
χλείδης ἐν τῆι Σατύρου ἐπιτομῆι [ΕῊ 5 ΠῚ 169 ἔτ. 7]. ὅτε καὶ 
ἐξεταζόμενος τοὺς συνειδότας χαὶ περὶ τῶν ὅτιλων ὧν ἦγεν εἰς 

“Τιπάραν, πάντας ἐμήνυσεν αὐτοῦ τοὺς φίλους, βουλόμενος αὐτὸν 

ἔρημον χαταστῆσαι" εἶτα περέ τινων εἰπεῖν ἔχειν τινὰ ζἔφη) αὐ- 

τῶι πρὸς τὸ οὖς χαὶ δαχὼν οὐχ ἀνῆχεν ἕως ἀπεχεντήϑη, ταὐτὸν 

᾿Αριστογείτονε τῶι τυραννοχτόνων παϑών. “]1ημήτριος δέ φησιν 27 
ἐν τοῖς ὁμωνύμοις τὸν μυχτῆρα αὐτὸν ἀποτραγεῖν. ᾿Αντισϑένης 

δὲ ἐν ταῖς 4Ζιαδοχαῖς [ΕἘῊἨ6 ΠῚ 182] φησι μετὰ τὸ μηνῦσαι τοὺς 
φίλους ἐρωτηϑῆναι πρὸς τοῦ τυράννου εἴ τις ἄλλος εἴη" τὸν δὲ 
εἰχτεῖν᾽ “σὺ ὁ τῆς πόλεως ἀλιτήριος᾽, πρός τε τοὺς παρεστῶτας 
φάναι" ᾿ ϑαυμάζω ὑμῶν τὴν δειλίαν, εἰ τούτων ἕνεχεν, ὧν νῦν ἐγὼ 
ὑπομένω, δουλεύετε τῶι τυράννωι᾽, χαὶ τέλος ἀποτραγόντα τὴν 

γλῶτταν προσπτύσαι αὐτῶι" τοὺς δὲ “τολίτας παρορμηϑέντας αὖὐ- 
τίχα τὸν τύραννον χαταλεῦσαι. ταὐτὰ δὲ σχεδὸν οἱ πλείους λέ- 
γουσιν. ἋὭἭΕρμιτσεστος φησιν εἰς ὅλμον αὐτὸν βληϑῆναι καὶ 

χαταχοπτῆναι [ΓΝ ΘΟΒΒΙαὴρ; τηϊν ΠΑ ΧΆτΌΠΟΒ, γρ]. ῬΏΪΟ αιοᾶ οπΊη, ῬΤΌΡ. 
1ῦ, 16 Ρ. 402, Απιηι. Μαγο, 14, 916]. χαὶ εἰς αὐτὸν ἡμεῖς εἴπομεν 28 

οὕτως. [Εο]ρὺ Ἐίρταπιπ) 468 Πίορ.]. 
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γέγονε δὲ τά τε ἄλλα ἀγαθὸς ὅ Ζήνων, ἀλλὰ καὶ ὑπεροπτιχὸς 
τῶν μειζόνων κατ᾽ ἔσον Ἡρακχλείτωι᾽ χαὶ γὰρ οὗτος τὴν πρότερον 
μὲν Ὑέλην, ὕστερον δ᾽ Ἐλέαν, Φωχαέων οὖσαν ἀποιχίαν, αὑτοῦ 
δὲ πατρίδα, πτόλιν εὐτελῆ χαὶ μόνον ἄνδρας ἀγαθοὺς τρέφειν ἐπι- 
σταμένην ἠγάπησε μᾶλλον τῆς ᾿ϑηναίων μεγαλαυχίας, οὐχ ἐτειδη- 
μήσας πώμαλα πρὸς αὐτούς, ἀλλ᾽ αὐτόϑιε καταβιούς. οὗτος χαὶ 29 
τὸν ᾿Αχιλλέα πρῶτος λόγον ἠρώτησε᾽ Φαβωρῖνος δὲ φησι Παρμε- 
γίδην χαὶ ἄλλους συχνούς. 

ἀρέσκει δ᾽ αὐτῶι τάδε᾽ χόσμους [χόσμον ΔΌροκ. Ρ] εἶναι χενόν 
τε μὴ εἶναι" γεγενῆσϑαι δὲ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἐκ ϑερμοῦ καὶ 
ψυχροῦ χαὶ ξηροῦ χαὶ ὑγροῦ, λαμβανόντων αὐτῶν εἰς ἄλληλα τὴν 
μεταβολήν" γένεσίν τὸ ἀνθρώττων ἐχ γῆς εἶναι, χαὶ ψυχὴν χρᾶμα 
ὑπάρχειν ἐχ τῶν προειρημένων κατὰ μηδενὸς τούτων ἐπικράτησιν. 

τοῦτόν φασι λοιδορούμενον ἀγαναχτῆσαι᾽ αἰτιασαμένου δέ τινος 

φάναι" ᾿ἐὰν λοιδορούμενος μὴ πτρροσποιῶμαι, οὐδ᾽ ἐπαινούμενος 
αἰσϑήσομαι". Ζ. 9---16 γχομὄτοῃ νἱθ]]θομς σὰ ἘπηρθάοΚ]68. 

ὅτι δὲ γεγόνασι Ζήνωνες ὀχτὼ ἐν τῶι Κιτιεῖ [Υ11| 86] διειλέ- 
γμεϑα. ἤχμαζε δὲ οὗτος χατὰ τὴν ἐνάτην ζχαὶ ἑβδομηχοστὴν) 
ὀλυμτειάδα [4θ4--- 461]. 

2. ϑυιραβ, Ζήνων Τελευταγύρου Ἐλεάτης φιλόσοφος τῶν ἐγγιζόντων 
Πυϑαγόραι καὶ Δημοχρίτωι κατὰ τοὺς χρόνους" ἦν γὰρ ἐπὶ τῆς οη ὀλυμπιά- 
δος [4608---465], μαϑητὴς Ξενοφάνους ἢ Παρμενίδου. ἔγραψεν Ἔριδας, Ἐξήγησιν 
τῶν Ἐμπεδοκλέους, Πρὸς τοὺς φιλοσόφους, Περὶ φύσεως ἰδ8 ἨΘΒΥΟΝ]. 

τοῦτόν φασιν εὑρετὴν εἶναι τῆς διαλεχτιχῆς ὡς Ἐμπεδοκλέα τῆς ῥητο- 
ρικῆς, καϑελεῖν δὲ ϑελήσας Νέαρχον (οἱ δὲ Διομέδοντα), τὸν ᾿Ελέας τύραννον 
ἑάλω. χαὶ ἐρωτώμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ τὴν γλῶτταν αὑτοῦ ἐνδαχὼν καὶ ἀποτεμὼν 
προσέπτυσε τῶι τυράώννωι καὶ ἐν ὅλμωι βληϑεὶς συνετρίβη πτισσόμενος [Δ ὈΪ0 6.1. 

8. Εὐβεβ. Οἤγοη. χὰ ΟἹ]. 81, 1--ὃ [460-454] Ζ. χαὶ Ἡράχλειτος ὃ σχο- 
τεινὸς ἤχμαζον. 

4, ὅσηοι, ιν. ΑἸο. 1194. Ζ. ὁ Ἐλεάτης Παρμενίδου μαϑητής, φυσικὸς 
φιλόσοφος καὶ πολιτικὸς ὡς ἀληϑῶς" διὸ χαὶ προς Περικλέα παραβάλλεται 
φαινομένως ὄντα πολιτιχόν, τούτου Πυϑόδωρος ἀχροατής, ὃς καὶ ἐν Παρμε- 
νίδηι μνήμης ἠξίωται ὡς ᾿Αντιφῶντι τῆς συνουσίας ἐχείνης μεταδούς, παρ᾽ οὗ 
Κέφαλος ὁ Κλαζομένιος μαϑὼν διδάσχαλος γέγονε. Ῥιστ. Ῥοτΐο]. 4, 8 διήκουσε 
δὲ Περικλῆς καὶ Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτου πραγματευομένου περὶ φύσιν ὡς Παρ- 
μενίδης, ἐλεγχτικὴν δέ τινα καὶ δι᾿ ἀντιλογίας καταχλείουσαν εἰς ἀπορίαν ἐξα- 
σχήσαντος ἕξιν. [ὈῬτμΑτὸ] ΑἸΟΙθ.Ι Ρ. 1194 ἀλλὰ τῶν ἄλλων ᾿Αϑηναίων ἢ τῶν 
ξένων δοῦλον ἢ ἐλεύϑερον εἰπέ, ὅστις αἰτίαν ἔχει διὰ τὴν Περικλέους συνουσίαν 
σοφώτερος γεγονέναι, ὥσπερ ἐγὼ [ϑοκταίο8)] ἔχω σοι εἰπεῖν διὰ τὴν Ζήνωνος 
Πυϑόδωρον τὸν Ἰσολόχου χαὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου, ὧν ἑχάτερος Ζήνωνι 
ἑχατὸν μνᾶς τελέσας σοφὸς τε καὶ ἐλλόγιμος γέγονεν. 

ὅ. Απιβτ, Ποῖ. Α 12. 1312Ρ 8 χαὶ οἷς τοὐναντίον τὰ μὲν ἀδικήματα εἰς 
ἔπαινόν τινὰ 80. γίγνεται, ἀφύλακτοι, οἷον εἰ συνέβη ἅμα τιμωρήσασϑαι ὑπὲρ 
πατρὸς ἢ μητρός, ὥσπερ Ζήνωνι. 

9Ὲ 
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8. Ῥίοροα. Χ 18,2 ὅτι τυραννουμένης τῆς πατρίδος ὑπὸ Νεάρχου σχληρώς, 
ἐπιβουλὴν κατὰ τοῦ τυράννου συνεστήσατο. καταφανὴς δὲ γενόμενος καὶ χατὰ 

τὰς ἐν ταῖς βασάνοις ἀνάγχας διερωτώμενος ὑπὸ τοῦ Νεάρχου, τίνες ἦσαν οἱ 

συνειδότες ̓  ὥφελον γάρ, ἔφησεν, ὥσπερ τῆς γλώττης εἰμὶ κύριος, οὕτως ὑπῇρ- 
χον χαὶ τοῦ σώματος". τοῦ δὲ τυράννου πολὺ μᾶλλον ταῖς βασάνοις προσ- 

επιτείναντος, ὃ Ζ. μέχρι μέν τινος διεκαρτέρει" μετὰ δὲ ταῦτα σπεύδων ἀπο- 

λυϑῆναί ποτε τῆς ἀνάγχης χαὶ ἅμα τιμωρήσασϑαι τὸν Νέαρχον, ἐπενοήσατό 
τι τοιοῦτον. χατὰ τὴν ἐπιτονωτάτην ἐπίτασιν τῆς βασάνου προσποιηϑεὶς 
ἐνδιδόναι τὴν ψυχὴν ταῖς ἀλγηδόσιν ἀνέχραγεν᾽ “ ἄνετε" ἐρῶ γὰρ πᾶσαν ἀλή- 
ϑειαν᾽. ὡς δ᾽ ἀνῆκαν, ἠξίωσεν αὐτὸν ἀκοῦσαι χατ᾽ ἰδίαν προσελϑόντα. πολλὰ 
γὰρ εἶναι τῶν λέγεσϑαι μελλόντων, ἃ συνοίσει τηρεῖν ἐν ἀπορρήτωι. τοῦ δὲ 

τυράννου προσελϑόντος ἀσμένως καὶ τὴν ἀκοὴν τῶι στόματι παραβαλόντος, 

ὁ Ζ. τοῦ δυνάστου περιχανὼν τὸ οὖς ἐνέπρισε τοῖς ὀδοῦσι. τῶν δὲ ὑπηρετῶν 

ταχὺ προσδραμόντων καὶ πᾶσαν τῶι βασανιζομένωι προσφερόντων τιμωρίαν 
εἰς τὸ χαλάσαι τὸ δῆγμα, πολὺ μᾶλλον προσενεφίετο. τέλος δ᾽ οὐ δυνάμενοι 
τἀνδρὸς νικῆσαι τὴν εὐψυχίαν, παρεχέντησαν αὐτόν, ἵνα διίηι τοὺς ὀδόντας. 
καὶ τοιούτωι τεχνήματι τῶν ἀλγηδόνων ἀπελύϑη καὶ παρὰ τοῦ τυράννου τὴν 
ἐνδεχομένην ἔλαβε τιμωρίαν. 

1. Ῥυστ, δᾶν. Οοἰοῦ. 832 Ρ. 1126} Ζ. τοίνυν ὃ Παρμενίδου γνώριμος 
ἐπιϑέμενος δΔδημύλωι τῶι τυράννωι χαὶ δυστυχήσας περὶ τὴν πρᾶξιν, ἐν πυρὶ 
τὸν Παρμενίδου λόγον ὥσπερ χρυσὸν ἀκήρατον καὶ δόκιμον παρέσχε, καὶ ἀπέ- 
δειξεν ἔργοις, ὅτι τὸ αἰσχρὸν ἀνδρὶ μεγάλωι φοβερόν ἐστιν, ἀλγηδόνα δὲ παῖδες 
καὶ γύναια καὶ γυναίων ψυχὰς ἔχοντες ἀνόρες δεδίασι" τὴν γὰρ γλῶτταν αὑτοῦ 
διατραγὼν τῶι τυράννωι προσέπτυσεν. νϑὶ. ἀο Βιίοίο. τορ. 81 Ρ. 1061 Ο, ἂς φσαῖτ. 
8 νη. δ0ὅ Ὁ. 

8. ὕμεμ. ϑαοπι. ΓΥ͂ δ1 Ρ. 589 Ρ. οὐ μόνον Αἰσώπιοι χαὶ Μαχεόδόνες καὶ 
“ἄχωνες στρεβλούμενοι ἐχαρτέρουν, ὡς φησιν ᾿Ερατοσϑένης ἐν τοῖς Περὶ ἀγα- 
ϑῶν χαὶ κακῶν, ἀλλὰ καὶ Ζ. ὁ Ἐλεάτης ἀναγχαζόμενος κατειπεῖν τι τῶν ἀπορ- 
ρήτων ἀντέσχεν πρὸς τὰς βασάνους οὐδὲν ἐξομολογούμενος, ὃς γε καὶ τελευτῶν 
τὴν γλῶσσαν ἐχτραγὼν προσέπτυσε τῶι τυράννωι, ὃν οἱ μὲν Νέαρχον, οἱ δὲ 
Δημύλον προσαγορεύουσιν. ναὶ. γα]. Μαχ. Π οχί. 2 (ΡΠ Δ]Ατ8), οθοπάδ 8 (Νο- 
ΔΙῸ 8); Νοιηθβ. 80 (Ὀἱοπγβ108) ἃ. Α. 

9. ΡΗΠΌΒΤΕ. Υ. ἌΡΟΙ. Τυδη. ὙΠ] 2 Ζ. μὲν τοίνυν ὁ ᾿Ελεάτης (διαλεχτικῆς 
δὲ οὗτος δοχεῖ ἄρξαι) τὴν Νεάρχου τοῦ ῆβὗυσοῦ [Ὑ ογυγθο βίαμρ, νΌῸη Εἶθ μὰ 
Εἰδΐ8] χαταλύων τυραννίδα ἥλω καὶ στρεβλωϑεὶς τοὺς μὲν ἑαυτοῦ ξυνωμότας 
ἀπεσιώπησεν, οἱ δ᾽ ἦσαν τῶι τυράννωι βέβαιοι διαβαλὼν τούτους ὡς οὐ βε- 
βαίους, οἱ μὲν ὡς ἐπ᾿ ἀληϑέσι ταῖς αἰτίαις ἀπέϑανον, ὃ δ᾽ ἐλεύϑερα τὰ Μυσῶν 
ἤγαγε τὴν τυραννίδα περὶ ἑαυτῆι σφήλας. 

10. λξετ. Πιοο. Υ1Π51|νρ]..Δ.1, 5.180,12] Ἀριστοτέλης δ᾽ ἐν τῶι Σοφιστῆι 
[ἴτ. 65] φησι πρῶτον ᾿Ἐμπεδοχλέα ῥητορικὴν εὑρεῖν, Ζήνωνα δὲ διαλεχτικήν. 
ΒΈχτ, δᾶν. χηϑίδι. ΥἼ1 θ6 Παρμενίδης δὲ οὐκ ἄν δόξαι τῆς διαλεχτικῆς ἀπείρως 
ἔχειν, ἐπείπερ πάλιν ᾿Αριστοτέλης τὸν γνώριμον αὐτοῦ Ζήνωνα διαλεχτικῆς 
ἀρχηγὸν ὑπείληφεν. 

ΞΟΒΕΙΕΎ. 

11. Ῥέάτο Ῥᾶττῃ. 121] Β ἔφη δὲ δὴ ὁ ̓ Αντιφῶν λέγειν τὸν Πυϑόδωρον ὅτι 
ἀφίχοιντό ποτε εἰς Παναϑήναια τὰ μεγάλα Ζήνων τε χαὶ Παρμενίδης. τὸν 

μὲν οὖν Παρμενίδην εὖ μάλα ἤδη πρεσβύτην εἶναι, σφόδρα πολιόν, χαλὸν δὲ 
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χαγαϑὸν τὴν ὄψιν, περὶ ἔτη μάλιστα πέντε καὶ ἑξήκοντα" Ζήνωνα δὲ ἐγγὺς 
τῶν τετταράκοντα τότε εἶναι, εὐμήκη δὲ καὶ χαρίεντα ἰδεῖν, καὶ λέγεσϑαι αὐ- 
τὸν παιδικὰ τοῦ Παρμενίδου γεγονέναι. χαταλύειν ὀὲ αὐτοὺς ἔφη παρὰ τῶι 
Πυϑοδώρωι ἐκτὸς τείχους ἐν Κεραμεικῶι᾽ οἱ δὴ καὶ ἀφικέσϑαι τόν τε Σω- 
χράτη καὶ ἄλλους τινὰς μετ᾽ αὐτοῦ πολλοὺς, ἐπιϑυμοῦντας ἀκοῦσαι τῶν τοῦ 
Ζήνωνος γραμμάτων (τότε γὰρ αὐτὰ πρῶτον ὑπ᾽ ἐχείνων κομισϑῆναι) Σωκράτη 
δὲ εἶναι τότε σφόόρα νέον. ἀναγιγνώσχειν οὖν αὐτοῖς τὸν Ζήνωνα αὐτόν, τὸν 
δὲ Παρμενίδην τυχεῖν ἔξω ὄντα" καὶ εἶναι πάνυ βραχὺ ἔτι λοιπὸν τῶν λόγων 
ἀναγιγνωσχομένων, ἡνίκα αὐτός τε ἐπεισελϑεῖν ἔφη ὁ Ο Πυϑόδωρος ἔξωϑεν χαὶ 

τὸν Παρμενίδην μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ᾿Αριστοτέλη τὸν τῶν τριάχοντα γενόμενον, 

καὶ σμίχρ᾽ ἄττα ἔτι ἐπακοῦσαι τῶν γραμμάτων χτλ. νρὶ. 5, 110 ἢ. ὅ., 5. 180,9. 
12. ΤΡῈμ Ῥϑιτη. 1288 Ναί, φάναι τὸν Ζήνωνα, ὦ Σώκρατες. σὺ δ᾽ 

οὖν τὴν ἀλήϑειαν τοῦ γράμματος οὐ πανταχοῦ ἤισϑησαι. χαίΐτοι ὥσπερ γε αἱ 
“άχαιναι σκύλαχες εὖ μεταϑεῖς τε χαὶ ἰχνεύεις τὰ λεχϑέντα " ἀλλὰ πρῶτον μέν 

σε τοῦτο λανϑάνει, ὅτι οὐ παντάπασιν οὕτω σεμνύνεται τὸ γράμμα, ὥστε ἅπερ 

σὺ λέγεις διανοηϑὲν γραφῆναι, τοὺς ἀνθρώπους δὲ ἐπιχρυπτόμενον ὡς τι μέγα 
διαπραττόμενον᾽ ἀλλὰ σὺ μὲν εἶπες τῶν συμβεβηκότων τι, ἔστι δὲ τό γε ἀλη- 
ϑὲς βοήϑειά τις ταῦτα [τὰ γράμματα] τῶι Παρμενίδου λόγωι πρὸς τοὺς ἐπι- 
χειροῦντας αὐτὸν κωμωιδεῖν ὡς εἰ ἕν ἐστι, πολλὰ καὶ γελοῖα συμβαίνει πάσχειν 
τῶι λόγωι χαὶ ἐναντία αὑτῶι. ἀντιλέγει δὴ οὖν τοῦτο τὸ γράμμα πρὸς τοὺς 
τὰ πολλὰ λέγοντας, χαὶ ἀνταποδίδωσι ταὐτὰ καὶ πλείω, τοῦτο βουλόμενον 
δηλοῦν, ὡς ἔτι γελοιότερα πάσχοι ἄν αὐτῶν ἡ ὑπόϑεσις, εἰ πολλά ἐστιν, ἢ ἡ 
τοῦ ἕν εἶναι, εἴ τις ἱκανῶς ἐπεξίοι. διὰ τοιαύτην δὴ φιλονικίαν ὑπὸ νέου ὄντος 
ἐμοῦ ἐγράφη, καί τις αὐτὸ ἔχλεψε γραφέν, ὥστε οὐδὲ βουλεύσασϑαι ἐξεγένετο 
εἴτ᾽ ἐξοιστέον αὐτὸ εἰς τὸ φῶς εἴτε μή. ταύτηι οὖν σε λανϑάνει, ὦ Σώχρατες, 
ὅτι οὐχ ὑπὸ νέου φιλονικίας οἴει αὐτὸ γεγράφϑαι, ἀλλ᾽ ὑπὸ πρεσβυτέρου φιλο- 

τιμίας" ἐπεί, ὅπερ γ᾽ εἶπον, οὐ κακῶς ἀπήικασας. 
18. 10. ῬΗΑΕΡΗ. 261 Ὁ τὸν οὖν ᾿Ελεατικὸν Παλαμήδην λέγοντα οὐχ ἴσμεν 

τέχνηι ὥστε φαίνεσϑαι τοῖς ἀχούουσι τὰ αὐτὰ ὅμοια καὶ ἀνόμοια, καὶ ἕν καὶ 
πολλώ, μένοντα τε αὖ χαὶ φερόμενα; 

14. ΑΒιβτ. Βορὶι. οἷ. 10. 1700 19 εἰ δή τις πλείω σημαίνοντος τοῦ ὀνό- 
ματος οἴοιτο ἕν σημαίνειν χαὶ ὁ ἐρωτῶν χαὶ ὃ ἐρωτώμενος, οἷον ἴσως τὸ ὃν 
ἢ τὸ ἕν πολλὰ σημαίνει, ἀλλὰ χαὶ ὃ ἀποχρινόμενος καὶ ὁ ἐρωτῶν Ζήνων ἕν 
οἰόμενος εἶναι ἠρώτησε, χαὶ ἔστιν ὁ λόγος ὅτι ἕν πάντα, οὗτος πρὸς τοὔνομα 
ἔσται ἢ πρὸς τὴν διάνοιαν τοῦ ἐρωτωμένου ὁδιειλεγμένος. αὶ. ῬΙδαῖο βορῇ. 
2110. Ῥαᾶτγδιβ Πτοο. ΠῚ 48 διαλόγους τοίνυν φασὶ πρῶτον γράψαι Ζήνωνα 
τὸν Ἐλεάτην, ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ἐν πρώτωι Περὶ ποιητῶν [ἴτ. ὅ5] ᾿Αλεξαμενὸν Στυ- 
ρέα ἢ Τήιον. νρὶ. ΔΑἴδοη. Υ͂' Ρ. 808 Β. 

18. ῬΕΟΟΙ,. ἱπ Ῥᾶχτ. Ρ. θ94, 28 [δὰ ΡΙδῦ. Ρ. 1217 Ὁ] πολλῶν δὲ εἰρημένων 
ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος λόγων χαὶ τετταράκοντα τῶν πάντων ἕνα τῶν πρώτων ὁ 
Σωκράτης ἀπολαβὼν ἀπορεῖ πρὸς αὐτὸν ..." εἰ πολλὰ τὰ ὄντα, τὸ αὐτὸ ὃν 
ὅμοιόν ἐστι χαὶ ἀνόμοιον, ἀλλὰ μὴν εἰϑύνό τον τὸ αὐτὸ ὅμοιον εἶναι καὶ ἀνό- 

μοιον᾿ οὐκ ἄρα πολλὰ τὰ ὄντα. ἘπιᾺ5 ἴπ οδίορ. Ρ. 109,16 Ζήνων ὁ Κιττιεύς, 

οὐχ ὃ Ἐλεάτης ὃ χαὶ Παρμενίδειος δ ἀμφοτερόγλωσσος᾽... ἀμφοτερόγλωσσος 
δ᾽ ἐχλήϑη οὐχ ὅτι διαλεκτικὸς ἦν, ὡς ὃ Κιττιείς, καὶ τὰ αὐτὰ ἀνεσκεύαζε χαὶ 
χατεσχεύαζεν, ἀλλ᾽ ὅτε τῆι ζωῆι διαλεχτικὸς ἦν ἄλλα μὲν λέγων ἄλλα δὲ φρο- 
γῶν᾽ ἐρωτηϑεὶς γὰρ οὗτὸς ποτε ὑπὸ τοῦ τυράννου, τίνες εἰσὶν οἱ μάλιστα ἐπι- 
βουλεύοντες τῆι τυραννίδι αὐτοῦ, τοὺς δορυφόρους ἔδειξεν" ὁ δὲ πεισϑεὶς χανχ 
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ἀνελὼν αὐτοὺς διεφϑάρη" ἀγαϑὸν γὰρ ἐνόμισε τὸ ψεύσασϑαι διὰ τὴν τοῦ τυ- 
ράννου ἀναίρεσιν. καὶ τῶι οἰχείωι διδασχάλωι ποτὲ Παρμενίδηι ἕν λέγοντι τὸ 
ὃν χαὶ τὸ εἶδος, ἐχ (δὲ) τῆς ἐ ἐναργείας πολλὰ τὰ ὄντα, συντίϑησιν ἐκ τεσσαράκοντα 

ἐπιχειρημάτων ὃ ὅτι ἕν τὸ ὄν, “ἀγαεϑὸν νομίσας τῶι οἰχείωι συμμαχεῖν διδασχά- 
λωι. καί ποτε πάλιν τῶι αὐτῶι συνηγορῶν διδασχάλωι ἀχίνητον λέγοντε τὸ 

ὄν, διὰ πέντε ἐπιχειρημάτων κατασχευάζει, ὅτι ἀχίνητον τὸ ὄν" οἷς ἀντειπεῖν 
μὴ δυνηϑεὶς ᾿Αντισϑένης ὁ Κυνιχὸς ἀναστὰς ἐβάδισε, νομίσας ἰσχυροτέραν εἶναι 
πάσης τῆς διὰ λόγων ἀντιλογίας τὴν διὰ τῆς ἐνεργείας ἀπόδειξιν. [Ὠ 16 40 ἐπι- 
χειρήματα 808 Ῥτοοὶ., ὅ [βία 4] δὰ8 Αὐϑί. ρῆγυβ. 239} ὅ---240113 - 2340119 ἔῇ,, 
ναὶ. Τποπιῖβί, ρηγ 8. 201, 8, ἄθγ ἀδ8 Μιββυγβείδηηβ ου ΚΙ ἔστι]. 

ἈΡΟΡΗΤΗΕΟΜΑΤΙΚ. 

10. ΕτυΡΕΜ. Ρἢν 8. ἔν. Τ (51 }Ρ!. ῬΈΣΒ. 91, 12] καὶ Ζηνωνά φασι λέγειν, εἴ 
τις αὐτῶι τὸ ἕν ἀποδοίη τί ποτέ ἐστιν, ἕξειν τὰ ὄντα λέγειν. 

11. Ῥυστ. Ῥοτῖοὶ. ὅ τοὺς δὲ τοῦ Περικλέους τὴν σεμνότητα δοξοχοπίαν 
τε καὶ τῦφον ἀποχαλοῦντας ὃ Ζ. παρεχάλει χαὶ αὐτούς τι τοιοῦτο ὁοξοχοπεῖν, 
ὡς τῆς προσποιήσεως αὐτῆς τῶν χαλῶν ὑποποιούσης τινὰ λεληϑότως ζῆλον 
χαὶ συνήϑειαν. 

18. ῬΗπ αυοᾶ οἴμη. ΡιΙῸΡ. 110. 14. Ρ. 400 Μ. ἐπὲ δὴ τοιαύταις ἀποφάσεσι 
καὶ γνώμαις ἀρ᾽ οὐκ ἄξιον τὸ Ζηνώνειον ἐπιφωνῆσαι ὅτι «(ϑᾶττον ἂν ἀσχὸν 
βαπτίσαι πλήρη πνεύματος ἢ βιάσαιτο τὸν σπουδαῖον ὁντινοῦν ἄχοντα ὁρᾶσαΐ 
τι τῶν ἀβουλήτων᾽; 

19. ΤΈΚτστ,, Δροϊοσοῦο. 80 Ζεπὸ ΕἸδαΐο8. οοηϑυῖέι α ϊοηψδῖο, χι παν 
»)])η]οϑορ)ῖα ργασϑίαγεί, οι γ Βρον ἰ88ού “σοι οηερέννηι που δ᾽, ἐριραδεὶ δι] 8 Πασεῖ]ῖβ 
ἐψγαγιηὶ οδἱοούμ8 βοπέοηπεξίαηι διιαηι αὐ ῬΟΥ͂ ἐδὴὺ μιϑηιιο δίσηαδαΐ. 

20. ὅΤΟΒ. 7Ζ10ΟΥ. (1) {. 1, 31}. Ζ. ὃ Ἐλεάτης ὑ ὑπὸ τοῦ τυράννου στρεβλού- 

μενος, ὅπως εἴποι τοὺς οὐνοϊδότοι, “εἰ γὰρ ἦσαν, εἶπεν, ἐτυράννεις 

ΓῈΒΕΣ. | 

γε]. Αὐἱβύοίοϊοβ Ξοητς Πρὸς τὰ Ζήνωνος ἃ (Ὀίοξ. Υ' 258), ΗοτγακΙοἰ 68 
Ῥομέκοβ Πρὸς τὰ Ζήνωνος ἃ (Ὀΐορ. Υ 88). 

21, ΑΕιβτ. πιθίαρἢ. Β 4. 10010 17 ἔτει εἰ ἀδιαίρετον αὐτὸ τὸ ἕν, κατὰ μὲν 
τὸ Ζήνωνος ἀξίωμα οὐϑὲν ἂν εἴη. ὃ γὰρ μήτε προστιϑέμενον μήτε ἀφαιρού- 
μενον ποιεῖ μεῖζον μηδὲ ἔλαττον, οὔ φησιν εἶναι τοῦτο τῶν ὄντων ὡς δηλο- 
γότι ὄντος μεγέϑους τοῦ ὄντος. καὶ εἰ μέγεϑος σωματικόν" τοῦτο γὰρ πάντηι 
ὃν. τὰ δὲ ἄλλα πῶς μὲν προστιϑέμενα ποιήσει μεῖζον, πῶς δ᾽ οὐϑὲν οἷον 
ἐπίπεδον καὶ γραμμή" στιγμὴ δὲ καὶ μονὰς οὐδαμῶς. ἘσνΡΕμ.- ἔτ. 1 (Ὁ. Βίηρὶ. 
Ρἢγ58. 97, 18] ἡπόρει δὲ ὡς ἔοιχε διὰ τὸ τῶν μὲν αἰσϑητῶν ἕχαστον κατηγορι- 
κῶς τε πολλὰ λέγεσϑαι καὶ μερισμῶι, τὴν δὲ στιγμὴν μηδὲ ἕν τιϑέναι" ὃ γὰρ 
μήτε προστιϑέμενον αὔξει μήτε ἀφαιρούμενον μειοῖ, οὐχ ὠιετο τῶν ὄντων 
εἶναι. ΘΈΝΕΟΑ 6}. 88, 44 Ραγηιοηϊαο8 αἱξ οἱ 1ι18 φιας υἱάοηίμν τὰ 6886. αγιϊυδῦδ8ο 
[4. ἢ. οὐδὲν τῶν φαινομένων εἶναι τῶι παντῆ ; Ζ. Εἰοαΐοβ οπιπΐα ποσούϊα (δ η6- 
φοΐϊο ἀοὶϊοοὶἑ; αἱξ τὐλιὶλϊ 6886... 4δ δὲ Ῥαγηιοηϊαὶ ἴ8ο. ογθᾶάο)], ηὐλὴΐ οδέ ργαοίου 

τιμνι; 8ὶ Ζεποηῖ, ἠὸ τὐυτθνὶ φάνη. ϑυμρι, ἢ γ8. 99, 10 ἐνταῦϑα δέ, ὡς ὁ Εὔδη- 
μὸς φησι, καὶ ἀνήιρει [Ζθποῃ)] τὸ ἕν (τὴν γὰρ στιγμὴν ὡς τὸ ἕν λέγει), τὰ δὲ 
πολλὰ εἶναι συγχωρεῖ. ὃ μέντοι ᾿Αλέξανδρος καὶ ἐνταῦϑα τοῦ Ζήνωνος ὡς τὰ 
πολλὰ ἀναιροῦντος ᾿μεμνῆσϑαι τὸν Εὔδημον οἴεται. “ὡς γὰρ ἱστορεῖ (φησίν) 
Εὔδημος [ἴτ. 1, Ζ. ὁ Παρμενίδου γνώριμος ἐπειρᾶτο δεικνύναι ὅτι μὴ οἷόν τε 

πσαονν.  Ψν 
- ΕΠ -ππ»,.....------ 



Α. 18ὅ-24. ΚΕΒΕΝ ὈΝῸ ΜΕΗΒΕ. 188 

τὰ ὄντα πολλὰ εἶναι τῶι μηδὲν εἶναι ἐν τοῖς οὖσιν ἕν, τὰ δὲ πολλὰ πλῆϑος 

εἶναι ἑνάδων᾽. χαὶ ὅτι μὲν οὐχ ὡς τὰ πολλὰ ἀναιροῦντος τοῦ Ζήνωνος Εὐὔδη- 

μος μέμνηται νῦν, δῆλον ἐχ τῆς αὐτοῦ λέξεως" οἶμαι δὲ μηδὲ ἐν τῶι Ζήνωνος 
βιβλίωι τοιοῦτον ἐπιχείρημα φέρεσϑαι οἷον ὃ ̓Αλέξανδρός φησι. ῬΗΠΟΡ. ΡὮΥΒ. 
42,9 Ζ. γὰρ ὁ Ἐλεάτης πρὸς τοὺς διαχωμωιδοῦντας τὴν Παρμενίδου τοῦ διδα- 

σχάλου αὐτοῦ δόξαν λέγουσαν ἕν τὸ ὃν εἶναι ἐνιστάμενος χαὶ συνηγορῶν τῆι 
τοῦ διδασχάλου δόξηι, ἐπεχείρει δεικνύναι ὅτι ἀδύνατον πλῆϑος εἶναι ἐν τοῖς 
οὖσιν. εἰ γάρ, φησίν, ἐστι πλῆϑος, ἐπειδὴ τὸ πλῆϑος ἐχ πλειόνων ἑνάδων 
σύγκειται, ἀνάγχη εἶναι ἑνάδας πζείους ἐξ ὧν τὸ πλῆϑος συνέστηχεν. εἰ τοί- 

γυν δείξομεν ὅτι ἀδύνατον εἶναι πλείονας ἑνάδας, δῆλον ὅτι ἀδύνατον εἶναι 
πλῆϑος" τὸ γὰρ πλῆϑος ἐξ ἑνάδων. εἰ δὲ ἀδύνατον εἶναι πλῆϑος, ἀνάγκη 
δὲ τὶ τὸ ἕν εἶναι ἢ τὸ πλῖϑος, πλῆϑος δὲ εἶναι οὐ δύναται, λείπεται τὸ ἕν 
εἶναι κτλ. 

22. [ΔΞΕπ57.] ἀ6 Ἰἴη. ἵπβθο. 908: 18 ἔτι δὲ χατὰ τὸν τοῦ Ζήνωνος λόγον 
ἀνάγχη τι μέγεϑος ἀμερὲς εἶναι, εἴπερ ἀδύνατον μὲν ἐν πεπερασμένωι χρόνωι 
ἀπείρων ἅψασϑαι χαϑ᾽ ἕχαστον ἁπτόμενον, ἀνάγχη δ᾽ ἐπὶ τὸ ἥμισυ πρότερον 
ἀφιχνεῖσϑαι τὸ κινούμενον, τοῦ δὲ μὴ ἀμεροῦς πάντως ἔστιν ἥμισυ. ΑᾺΙΘΥ, 
Ρδγ8. Α 8. 18151 ἔνιοι δ᾽ ἐνέδοσαν τοῖς λόγοις ἀμφοτέροις, τῶι μὲν ὅτι πάντα 
ἕν..., τῶι δὲ ἐκ τῆς διχοτομίας ἄτομα ποιΐσαντες μεγέϑη. ΞΊΜΡΙ,. ἀᾶζὰ 138, 8 
τὸν δὲ δεύτερον λόγον τὸν ἐκ τῆς διχοτομίας τοῦ Ζίνωνος εἶναί φησιν ὃ 
᾿Αλέξανόρος.. .. τούτωι δὲ τῶι λόγωι, φησί ᾿ΑἸοχαπᾶοι], τῶι περὶ τῆς διχοτο- 
μίας ἐνδοῦναι Ξενοχράτη τὸν Καλχηδόνιον [ἴγ. 42 {{. ἨοἶπΖ0}] δεξάμενον μὲν τὸ 
πᾶν τὸ διαιρετὸν πολλὰ εἶναι (τὸ γὰρ μέρος ἕτερον εἶναι τοῦ ὅλου)... εἶναι 
γάρ τινας ἀτόμους γραμμάς, ἐφ᾽ ὧν οὐχέτι ἀληϑεύεσϑαι τὸ πολλὰς ταύ- 
τας εἶναι. 

28. ΞΓΜΡΙ, ΡὮγ5. 184,2 (ζὰ Ατ. Α 8. 1815 1) ἐνίους φησὶν ἀμφοτέροις ἐν- 
δοῦναι τοῖς λόγοις, τῶι τε εἰρημένωι τοῦ Παρμενίδου καὶ τῶι τοῦ Ζήνωνος, ὃς 
βοηϑεῖν ἐβούλετο τῶι Παρμενίδου λόγωι πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας αὐτὸν χω- 
μωιδεῖν ὡς εἰ ἕν ἐστι πολλὰ καὶ γελοῖα συμβαίνει λέγειν τῶι λόγωι καὶ ἐναντία 
αὑτῶι, δεικνὺς ὁ Ζ. ὡς ἔτι γελοιότερα πάσχοι ἂν αὐτῶν ἡ ὑπόϑεσις ἣ λέγουσα 
ἱπολλά ἐστιν ἔπερ ἡ τοῦ ἕν εἶναι, εἴ τις ἱκανῶς ἐπεξίοι. [ᾧῬυστ.] βίσομι. ὅ 
[Ὁ. 581 Ὡδοὴ Ῥαπηθηΐ68] Ζ, δὲ ὁ Ἐλεάτης ἴδιον μὲν οὐδὲν ἐξέϑετο, διηπόρησεν 
δὲ περὶ τούτων ἐπὶ πλεῖον. ΑΞτ. ΓΥ͂ 9, 1 (Ὁ. 396) Πυϑαγόρας .. Παρμενίδης 
Ζήνων Μέλισσος... ψευδεῖς εἶναι τὰς αἰσϑήσεις. 

24. Απιβτ. ρἢν 8. Δ 8. 210} 22 

ὃ δὲ Ζ. ἠπόρει, ὅτι ἱεὲ ἔστι τι ὅ τόπος, ἐν τίνι ἔσται; λύειν 
οὐ χαλεπόν. οὐδὲν γὰρ χωλύει ἐν ἄλλωι μὲν εἶναι τὸν πρῶτον 
τόπον, μὴ μέντοι ὡς ἐν τόπωι ἐχείνωι χτλ. 1. 2095 28 ἡ γὰρ Ζή- 
γωνος ἀπορία ζητεῖ τινα λόγον᾽ εἰ γὰρ πᾶν τὸ ὃν ἐν τόπωι, δῆ- 
λον ὅτι χαὶ τοῦ τόπου τόπος ἔσται, χαὶ τοῦτο εἰς ἄτιειρον ττρόει- 

σιν. ΕΡΕΜ. ΡἘγ8. ἔτ. 42 [Βίτηρ]. ρῃγβ. 668, 17] ἐπὶ ταὐτὸ δὲ καὶ ἡ 
Ζήνωνος ἀπορία φαίνεται ἄγειν. ἀξιοῖ γὰρ τᾶν τὸ ὃν ποῦ εἶναι 
εἰ δὲ ὅ τόπος τῶν ὄντων, ποῦ ἂν εἴη; οὐχοῦν ἐν ἄλλωι τόπωι 
χἀχεῖνος δὴ ἐν ἄλλωι καὶ οὕτως εἰς τὸ πρόσω... πρὸς δὲ Ζήνωνα 

φήσομεν ττολλαχῶς τὸ ποῦ λέγεσϑαι χτλ. 



186 19. ΖΕΝΟΝ 

2ὅ. ΑΒι5τ. Ρῆγβ, Ζ 9. 2839) 9 

τέτταρες δ᾽ εἰσὶν οἱ λόγοι περὶ κινήσεως Ζήνωνος οὗ σεαρέ- 
χοντὲες τὰς δυσχολίας τοῖς λύουσιν, πρῶτος μὲν ὅ περὲ τοῦ 

μὴ κινεῖσθαι διὰ τὸ πρότερον εἰς τὸ ἥμισυ δεῖν ἀφικέσϑαι 
τὸ φερόμενον ἢ πρὸς τὸ τέλος, περὶ οὗ διείλομεν ἐν τοῖς 7τερό- 
τερον λόγοις, πϑΙΉΠΟὮ 2. 233" 21: διὸ χαὶ ὃ Ζήνωνος λόγος τϑεῦ- 
δος λαμβάνει τὸ μὴ ἐνδέχεσϑαι τὰ ἄπειρα διελθεῖν ἢ ἅψασϑαε 
τῶν ἀττείρων χαϑ᾽ ἕχαστον ἐν πεπερασμένωι χρόνωι. διχῶς γὰρ 
λέγεται χαὶ τὸ μῆχος χαὶ ὅ χρόνος ἄπειρον, χαὶ ὅλως πᾶν τὸ συν- 

εχές, ἤτοι χατὰ διαίρεσιν ἢ τοῖς ἐσχάτοις. τῶν μὲν οὖν χατὰ 

ποσὸν ἀπείρων οὐχ ἐνδέχεται ἅψασϑαι ἐν πεπερασμένωι χρόνωι, 
τῶν δὲ χατὰ διαίρεσιν ἐνδέχεται" χαὶ γὰρ αὐτὸς ὁ χρόνος οὕτως 

ἄπειρος. ὥστε ἐν τῶι ἀπείρωι χαὶ οὐκ ἐν τῶι πεπερασμένωε 
συμβαίνει διιέναι τὸ ἄπειρον, καὶ ἅπτεσθαι τῶν ἀπείρων τοῖς 

ἀττείροις, οὐ τοῖς σ“τετερασμένοις (ῬΆΓΒΡΉΓΑΒΘ ἃ, δέ, Ὀοἱ Βίπιρ!. 947, 8 55}. 

Τορ. Θ 8. 100) 7 πολλοὺς γὰρ λόγους ἔχομεν ἐναντίους ταῖς δόξαες, 

χαϑάτπερ Ζήνωνος, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται χινεῖσϑαι οὐδὲ τὸ στάδεον 

διελθεῖν. 
20. --- 2 9. 239} 14 

δεύτερος δ᾽ ὁ χαλούμενος ᾿ἀχιλλεύς. ἔστε δ᾽ οὗτος ὅτι 
τὸ βραδύτατον εο Ἐ;, ΤΏΘη,,, 5΄π|ρ].] οὐδέποτε χαταληφϑήσεται ϑέον 
ὑπὸ τοῦ ταχίστου᾽ ἔμπτροσϑεν γὰρ ἀναγχαῖον ἐλθεῖν τὸ διῶχον, 

ὅϑεν ὥρμησε τὸ φεῦγον, ὥστ᾽ ἀεί τι προέχειν ἀναγχαῖον τὸ βρα- 
δύτερον. ἔστι δὲ χαὶ οὗτος ὁ αὐτὸς λόγος τῶι διχοτομεῖν, δια- 
φέρει δ᾽ ἐν τῶι διαιρεῖν μὴ δίχα τὸ προσλαμβανόμενον μέγεϑος. 

21. τα --τ 239) 80 

τρέτος δ᾽ ὁ νῦν ῥηϑείς, ὅτι ἡ ὀνιστὸς φερομένη ἕστηχεν. 
συμβαίνει δὲ παρὰ τὸ λαμβάνειν τὸν χρόνον συγχεῖσϑαι ἐκ τῶν 
γῦν᾽ μὴ διδομένου γὰρ τούτου οὐχ ἔσται ὅ συλλογισμός. νᾳὶ. 289" ὅ 
Ζήνων δὲ παραλογίέζεται" εἰ γὰρ ἀεί, φησίν, ἠρεμεῖ πτᾶν ἢ χινεῖ- 
ται, (οὐδὲν δὲ κινεῖται), ὅταν ἦι χατὰ τὸ ἴσον, ἔστι δ᾽ ἀεὶ τὸ 
φερόμενον ἐν τῶι νῦν, (πᾶν δὲ χατὰ τὸ ἴσον ἐν τῶι νῦν), ἀχίνητον 
τὴν φερομένην εἶναι ὀιστόν. 

28. --- -- 239} 88 

τέταρτος δ᾽ ὃ περὶ τῶν ἐν σταδίωι χινουμένων ἐξ ἐναντίας 
ἔσων ὄγχων τταρ᾽ ἴσους, τῶν μὲν ἀπὸ τέλους τοῦ σταδίου τῶν δ᾽ 
ἀττὸ μέσου, ἴἔσωι τάχει, ἐν ὧι συμβαίνειν οἴεται ἴσον εἶναι χρόνον 

τῶι διπλασίωι τὸν ἥμισυν. ἔστι δ᾽ ὅ παραλογισμὸς ἐν τῶι τὸ 
μὲν παρὰ κινούμενον τὸ δὲ παρ᾽ ἠρεμοῦν τὸ ἔσον μέγεϑος ἀξιοῦν 
τῶι ἴσωι τάχει τὸν ἴσον φέρεσϑαι χρόνον. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ ψεῦδος. 



ΔΑ. 258-80. ΓΕΗΝΕῈ, Β. ΕῊ. 1. 187 

Βίμηρὶ. 1019, 82 ὁ μὲν οὖν λόγος τοιοῦτός ἐστιν εὐηϑέστατος ὦν, 
ὥς φησιν Εὔδημος (ἔτ. 08) διὰ τὸ προφανῆ τὸν παραλογισμὸν 
ἔχειν... τὰ γὰρ ἀντιχινούμενα ἀλλήλοις ἰσοταχῆ διτελασίαν ἀφίστα- 
ται διάστασιν ἐν τῶι αὐτῶι χρόνωι, ἐν ὧι τὸ παρὰ ἠρεμοῦν χινού- 
μενον τὸ ἥμισυ διίσταται, χἂν ἰσοταχὲς ἐχείνοις ἦι. ΑἸΘχαηᾶοτβ 
ΕἸραν [θεἱ β΄πρ]. ΡἈ. 1010, 14 8: νρῖ. 1019, 27]: 

Α ὀγχοι ἑστῶτες 
Β ὄγκοι χινούμενοι ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ε 
Γ ὄγχοι κινούμενοι ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Δ 
Δ ἀρχὴ τοῦ σταδίου ἘΕ τέλος τοῦ σταδίου 

29. ΑἘΙΒΥ. Ρἢγ8. Η ὅ. 2502 19 

διὰ τοῦτο ὁ Ζήνωνος λόγος οὐχ ἀληϑής, ὡς ψοφεῖ τῆς χέγ- 
χρου ὁτιοῦν μέρος" οὐδὲν γὰρ χωλύει μὴ χινεῖν τὸν ἀέρα ἐν μηδενὶ 
χρόνωι τοῦτον ὃν ἐκίνησεν ἐμπτεσὼν ὅ ὅλος μέδιμνος. Ὄακα ΒΊΜΡΙ, 
1108, 18 διὰ τοῦτο λύει χαὶ τὸν Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτου λόγον, ὃν 
ἤρετο Πρωταγόραν τὸν σοφιστήν. “εἰπὲ γάρ μοι, ἔφη, ὦ Πρωτα- 
γόρα, ἄρα ὃ εἷς κέγχρος καταπεσὼν ψόφον ποιεῖ ἢ τὸ μυριοστὸν 
τοῦ χέγχρου ἡ τοῦ δὲ εἰπόντος μὴ ποιεῖν “ὅ δὲ μέδιμνος, ἔφη, τῶν 
χέγχρων καταπεσὼν ποιεῖ ψόφον ἢ οὔ; τοῦ δὲ ψοφεῖν εἰπόντος 
τὸν μέδιμνον τέ οὖν, ἔφη ὅ Ζήνων, οὐκ ἔστι λόγος τοῦ μεδίμνου 
τῶν χκέγχρων πρὸς τὸν ἕνα χαὶ τὸ μυριοστὸν τὸ τοῦ ἑνός; τοῦ 
δὲ φήσαντος εἶναι “τέ οὖν, ἔφη ὅ Ζήνων, οὐ χαὶ τῶν ψόφων 
ἔσονται λόγοι πρὸς ἀλλήλους οἱ αὐτοί; ὡς γὰρ τὰ ψοφοῦντα, χαὶ 
οἱ ψόφοι" τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, εἰ ὁ μέδιμνος τοῦ χέγχρου 
ψοφεῖ, ψοφήσει καὶ ὅ εἷς κέγχρος καὶ τὸ μυριοστὸν τοῦ χέγχρου᾽. 
ὁ μὲν οὖν Ζήνων οὕτως ἠρώτα τὸν λόγον [6 Ῥία]ορέοττη βέδιηπιὺ 
(τοῖς ἃ 14) πίομβε δὺβ Ζθπομ, βοπάθγῃ δι18 δἷποὺ ἅ]ἔθσθη αἰ δ] ορ ΒΟ θη 
ΕἸΠΚΙοἰάτπηρ, ἄθα Ῥγοῦ]οπιβ (ΑἸΚΙ Δ ΔΠ.88 Ὁ)], 

80. ΑΕτ. ΓΤ, 21 (Ὁ. 803) Μέλισσος καὶ Ζήνων τὸ ἕν χαὶ πᾶν [86. ϑεὸν 
εἶνα] καὶ μόνον ἀΐδιον χαὶ ἄπειρον τὸ ἕν. 

Δ 

Β. ἙΒΑΘΟΜΈΝΤΕ. 

ΖΗΝΩΝ ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩ͂Σ. 

1 ΒΊΜΡΙ, Ῥῃγβ. 140, 84 [δ ἔτ, 8] τὸ δὲ χατὰ μέγεϑος [πᾶπ- 
ἸοᾺ ἄπειρον ἔδειξε] ττρότερον κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιχείρησιν. ττρο- 

ΖΕΝΟΝ ὕβεξε ΙΕ ΝΑΤΟΒ. 
1. Ῥαβ ἀδν' Ογὅ856 παοῦ ὕπομαϊ ον ἰορίθ 60 ὑον ἢ 67 ἴνον Κγ. 8] παοὴ 

αρηιδοϊδοη Βουδίδσαπρ αν. ΕΥ τοῖσέ χιιογϑί, ἀα55 θὰ 488 ϑβοῖθπαθ Καίῃηθ 
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δείξας γὰρ ὅτι εἰ μὴ ἔχοι μέγεϑος τὸ ὄν, οὐδ᾽ ἂν εἴη, 
ἐπάγει ἱεὶ δὲ ἔστιν, ἀνάγκη ἕχαστον μέγεϑός τι ἔχειν 
χαὶ πάχος χαὶ ἀπέχειν αὐτοῦ τὸ ἕτερον ἀττὸ τοῦ ἑτέρου. 
καὶ περὶ τοῦ προύχοντος ὃ αὐτὸς λόγος. χαὶ γὰρ ἐχεῖνο 
ἕξει μέγεθος χαὶ προέξει αὐτοῦ τι. ὅμοιον δὴ τοῦτο 
ἅπαξ τε εἰπεῖν χαὶ ἀξὶ λέγειν" οὐδὲν γὰρ αὐτοῦ τοιοῦτον 
ἔσχατον οὔτε ἕτερον πρὸς ἕτερον οὐχ ἔσται. οὕτως εἰ 

πολλά ἐστιν, ἀνάγχη αὐτὰ μιχρά τε εἶναι χαὶ μεγάλα" 
μιχρὰ μὲν ὥστε μὴ ἔχειν μέγεϑος, μεγάλα δὲ ὥστε 
ἄπειρα εἶναι. 

2 -- --- 139, ὅ ἐν μέντοι τῶι συγγράμματι αὐτοῦ “τολλὰ ἔχοντι 

ἐπιχειρήματα καϑ' ἕχαστον δείχνυσιν, ὅτι τῶι πολλὰ εἶναι λέγοντι 
συμβαίνει τὰ ἐναντία λέγειν ὧν ἕν ἐστιν ἐπιχείρημα, ἐν ὧε δεί- 
χγυσιν ὅτι εἰ πολλὰ ἐστι, χαὶ μεγάλα ἐστὶ χαὶ μιχρά" με- 

γάλα μὲν ὥστε ἄπειρα τὸ μέγεθος εἶναι, μιχρὰ δὲ 
οὕτως ὥστε μηϑὲν ἔχειν μέγεϑος [ἴ-. 1]. ἐν δὴ τούτωι δεί- 
χνυσιν, ὅτι οὗ μήτε μέγεϑος μήτε τιάχος μήτε ὄγχος μηϑείς ἐστιν, 

οὐδ᾽ ἂν εἴη τοῦτο. 3. «εἰ γὰρ ἀλλωιεδντι, φησί, προσγένοιτο, 
οὐδὲν ἂν μεῖζον ποιήσειεν μεγέϑους γὰρ μηδενὸς ὄντος, 

--ττ΄’ἷΠἷΠἷὧἅὺἧἂῖἂἂἂΡἂΠἂΠΠΠΠΠΠΘΠθΠΠΠθΠΠΤΠΤΠΤΤ-.-.ΠΠςοσο“σ“ΠσΠΠΠθΠΠθΠΠΓΠΠΤΤΤ΄“-“““““. .. ο... ... 

Αὐγῦββϑ ᾿οβίῖζθ, 65 810} πίοηῦ νοσβαηάθη βοῖ, ϑαπη ζὰπγέ ΟΡ 80 ζογέ: Τϑὶ 

68 806. γουβδη θη, 80 πιὰβ8 δἷῃ ᾿θάθ βθίῃμϑ ἰῃζθίηθῃ Τοῖ]θ ϑίῃθ ψθϑυγὶββθ 
Οτῦβθο πὰ Ώῖοκο υπὰ ΑΡβίδη ἃ νοπὶ δηάοση ἢδρθη. μα ἄ85889100 ᾶ58ι 
8:0} σοὴ ἀθπι ΨῸΓ 8 ηθη ᾿ἰοσθηάθη Το ῖ]6 θομδυρίθη. Αὐοὶ αἴθϑοῦ πὶγὰ πδιῦτ- 
Ἰοὴ ατὅββθ Βαρθη πὰ 685 τῖγὰ δίῃ ἈΠ άθσου σοσ ἵμπὶ Ἰἴθρθη. 1.45 Ο]θίομθ 
Εἰϊυ αἶβὸ οἷῃ ἔν 8110 Μα]. Τϑηπ Κοὶπ ἀθγαυίρον Το ἀθ9 αδηζθη πὶγὰ 
αἷθ ἀιιβθογβίθ ασθηζθ ὈΠ]ἄθη, αμᾶ τἷθ πὶγὰ οἷποῦ Ομ πθ Βοίθῃαηρ σὰ θἰμθπὶ 
ἃπάθγῃ βοὶμ. ΘΠ 68 8180 νἱϑὶθ Πίηρθ σοί, 80 πηβϑθηῃ βἰθ πούνθηαϊσ 
Ζ ]οῖοἢ ΚΙθίη πᾶ στοββ βίῃ: Κ]οίη 8 σὰν ΝΙΟΒΕρ κοῖς, στοββ 8 ΖΓ 

Ὁμποπα]ο  Κοὶι. 
Ὡ. 7π βοίμοῦ δοθγ,), αἰ υἱθῖ6 Βονοίεσάπσο οηΐμὰϊέ, χοῖσέ ΟΡ ἐπ 

͵76ἄδηι, ἀα56 1.6 αἱ ῬιοΙ μδὶ] δεπαιμρίεοί, δἱοῦ ἐπ ἩΙἀογ ΡΥ οἶδ υϑῦ- 
γυϊοκεῖί. 80 δέ οἰπορ αἴδ656᾽ σἄπσε Κοϊροπᾶθγ. ΕΥ τοῦ! χοίσεπ, ἀαδ5 

γυόπη 685 Ῥίοϊος σίοδί, αἰδε σιισίεὶο ἢ ἡγοδα πὰ ἀιθὶπ δοὶπ πμιδ5, πὰ 

ΖΑ 7055 δὶ σι ποπαϊολκοὶξ πα Κιοὶπ δὲς σι Νοπεἰσκοίί. Ῥαγὶπ 

δμοῆέ ΟΡ πιὸ χε χείσϑη, ὅα58 δἰπ Ῥίπσ, ἀας τθῦθῦ Ογῦδδα ποσοῦ Ῥίοϊε 

ποοὴ αδε6 δεεὶέσί, ὥδογαμρί πὶοδέ υογμαπάφη βοῖπ κὄππθ. Ἰθπὴ πὔγαθ 
68 Ζ1 οἷον ἀπάθγῃ ατῦββο ζυροίαρί (50 ἰαμίδη δοὶπθ ἩΡΟΓ 6), 8ο πῦταθ 68 
Ἶθηθ ππὶ ὨΙΟ ἐ5. γογστόβξβοσῃ. Πθηὴ τἰρὰ οἷπθ ατῦϑβθ, αἴθ μῈ}} ἰβέ, ϑίποι 



Β. ΕῈ, 1--ϑ, 189 

προσγενομένου δὲ οὐδὲν οἷόν τε εἰς μέγεϑος ἐπιδοῦ- 

ναι. χαὶ οὕτως ἂν ἤδη τὸ προσγινόμενον οὐδὲν εἴη. εἰ 
δὲ ἀπογινομένου τὸ ἕτερον μηδὲν ἔλαττον ἔσται μηδὲ 
αὖ προσγινομένου αὐξήσεται, δῆλον ὅτι τὸ προσγενό- 
μενον οὐδὲν ἦν οὐδὲ τὸ ἀπογενόμενον.᾽ χαὶ ταῦτα οὐχὶ 
τὸ ἕν ἀναιρῶν ὁ Ζήνων λέγει, ἀλλ᾽ ὅτι μέγεϑος ἔχει ἕχαστον τῶν 
πολλῶν χαὶ ἀπείρων τῶε πρὸ τοῦ λαμβανομένου ἀεί τι εἶναι διὰ 

τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον τομήν᾽ ὃ δείχνυσι προδεέξας ὅτι οὐδὲν ἔχει μέγε- 
ϑὸς ἐχ τοῦ ἕχαστον τῶν ττολλῶν ἑαυτῶι ταὐτὸν εἶναι χαὶ ἕν. 

8 -- -- 140,27 χαὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν, ὅτε χαὶ ἐν αὐτῶι 

φέρεται τῶι τοῦ Ζήνωνος συγγράμματι; πάλιν γὰρ δειχνύς, ὅτι 
εἰ πολλά ἐστι, τὰ αὐτὰ πεπερασμένα ἐστὶ χαὶ ἄπειρα, γράφει 
ταῦτα χατὰ λέξιν ὁ Ζ." 

“εἰ πτολλά ἐστιν, ἀνάγχη τοσαῦτα εἶναι ὅσα ἐστὶ χαὶ 
οὔτε πλείονα αὐτῶν οὔτε ἐλάττονα. εἰ δὲ τοσαῦτά ἐστιν 
ὅσα ἐστί, πετιερασμένα ἂν εἴη. 

εἰ πολλά ἐστιν, ἄπειρα τὰ ὄντα ἐστίν. ἀεὶ γὰρ 
ἕτερα μεταξὺ τῶν ὄντων ἐστί, χαὶ πττάλεν ἐκείνων ἕτερα 

δπάθσῃ Βἰπζυροίηρί, 580 Κϑππ ἀἶθθθ ἃη Οτῦββθ πίομίβ σονίππθη. Ὁμά 
80 ῬῆΙΘ ἄθῃμ δογοὶίβ ΒΙθσπ8ο ἢ ἀδ8 Ἠϊηζυροίαρίο οἹθῖοη Νὰ}, θη 
ἴθσηοσ ἀσσοι ΑὈΖίθμθη αἰἦθ5 67 Ογὅ556 αἷθ ἀπᾶθγθ πὶ ποθ ΚΙθίποῦ ἀπά 
δ ἀογογβοίίβ ἀστοι Ζυξάρθη πίομῦ συὄββου σογάθῃ τῖγὰ, 80 γᾶ οβθη θα 
ἀκβ Ζυροΐαρίο πῖῆθ ἀββ Αρροζορθὴθ ρο]οίοι ΝᾺ}. ὕμα αἷθς γί Ζ. 

πίοϊέ αἴ τθθ ας Εἶπα αἰ ζιποδθη, δομάθγη τοὶ οἷπ 7665 67 υἱοὶθη 

μπᾶ ὠποηαΠσῆεη Ῥίπρε Ογὅ5ε6 παϑόη ἡιδδ. οπη ὑοῦ 76θηι οἰ ζοίπθη, 

ααδ πιῶ πὶρηηΐ, πλιδ5 δίδί5 τυ 6 ̓ ἰγσοπα οἷπ ἀπᾶθῦ 65 δίθ ἤθη τόσο η αδν 
Τεϊπρ ἴθ ὕποπα θα. ίθ5 ἰοσέ δ΄ ὅαν, παοῆάδηι 67 Ζεῦοῦν σοζεῖσί, 

85 πίοῆίδ Ογὄδδε δοοὶέχί, νυοἱϊ 7665 ΟΡ υἱοίοη Ῥίποο πιὶΐ δἱοἕ δοϊδϑί 

ἑἀεπίδον μπᾶ οὶπς δοὶπ ἤλι85. 
8. ας ϑεάαν 656 ἰαησοη Πϑαθπδ᾽ Εδ δίομέ )α αἰοῆ ἐπ Ζοποη 5 

δοῆγίέ βοἰδεί. Ζ. φοἠγεῖδέ πὰρ Ποῖ αα, γυ0 ΟΡ τοῖσί, ἀαθ5 αἱ Ῥὶοϊ οὶΐ 
αεπ ἩἸογδργιοῦ αδΡ Βεσγεπσίμειϊί πὰ ὕπϑεργοηχίμεῖί ἑαοηίϑ ΠΕ 

βίησε εδἰμδο θεέ, τόν πο ἐοϊσοπᾶθδε: 

Ὕγοθηπ 68 Ψίθ᾽θθ ρίθοί, 80 πλ88 68 πούμθηὶρ ρεγδὰθ βου Πίηρθ 
ϑοῦθῃ 418 τίν οι νογβαπάθῃ δἰπά, πίοδῦ τπθὰγ, ποῦ τηϊπάθυ. Οἰθθὶ 
68 8Ό6Υ βουΐθὶ Πίηρθ 818 68 θῦθῃ φἱθοῦ, 80 βἰπᾶ εἰ (δν Ζαλὶ παρ) Ὀθ- 

ξιθηζί, 

γϑμη 68 ΨΊ6]95 οἰθύ, 8ὸ ἰδὺ ἀδ8 βοϊθῃάθ (6 Ζαλδὶ παοἢ) υαπ- 
θερτθηζὶ. Τθηπ ΦΙΒοῦοα ἄθῃ θἰπζθίπθη Πίηρθη Ἰἰθρθῃ βἰθίβ δπάθτθ 
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μεταξύ. καὶ οὕτως ἄπειρα τὰ ὄντα ἐστί: χαὶ οὕτως μὲν 
τὸ κατὰ τὸ πλῆϑος ἄπειρον ἐκ τῆς διχοτομίας ἔδειξε. 

4. ΤΑΈΕΤ. Πιοσ. ΙΧ 72 οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ Ξενοφάνης χαὲ 2. ὁ 
Ἐλέατης χαὶ Δημόχριτος κατ᾽ αὐτοὺς [Ῥγττβοποοι)] σχεπτιχοὶ τυγχά- 
γουσιν... Ζ. δὲ τὴν χίνησιν ἀναιρεῖ λέγων ἱτὸ κινούμενον 

οὔτ᾽ ἐν ὧι ἐστι τόπωι χινεῖται οὔτ᾽ ἐν ὧι μὴ ἔστι᾽. 

πᾶ ΖΥΙΒΟΒΘα ἰθηθη ΜΙΘΟΓ δηάογο, [πᾶ βομπηϊν ἰβὺ ἀδβ β'οίθπαθ π- 

Ὀορτθηζύ, 
4. Ζ. λοϑέ ἀϊο Βενεσισ αὐζΆῦ), τῦοππ δΡ ϑεπαμρίεί: 1Τ)8 Βουνθρίθ 

θοπγοσὶ βίοι πθάθυ ἴῃ ἄρ Ηδυπ), ἰπ ἀθπὶ 68 βίοι Ὀθβπαθί, ποοῖὶ 'π θα 

68 560 ἢ πἰοθξ Ὀοβπάοί. 

20. ΜΕΠΙΒΒΟΞΒ, 

Α. ΠΕΒΕΝ ὉΝῸ ΠΕΗΒΕ. 

1. Π᾽͵ΑΕΒΥ. Πιοα. ΙΧ 24 

Ὥξέλισσος ᾿Ιϑαιγένους ἶβο Β Ῥοοιτ,) Σάμιος. οὗτος ἤκουσε Παρ- 

μενέδου. (ἀλλὰ χαὶ εἰς λόγους ἦλϑεν Ἡραχλείτωι᾽ ὅτε χαὶ συνέ- 

στησεν αὐτὸν τοῖς Ἐφεσίοις ἀγνοοῦσι, χαϑάττερ πποχράτης 4ημό- 
χριτον ᾿αβδηρίταις). γέγονε δὲ καὶ πολιτιχὸς ἀνὴρ καὶ ἀποδοχῆς 
παρὰ τοῖς “τολίταις ἠξιωμένος" ὅϑεν ναύαρχος αἱρεϑεὶς ἔτει χαὶ 

μᾶλλον ἐθϑαυμάσϑη διὰ τὴν οἰχείαν ἀρετήν. 
ἐδόχει δὲ αὐτῶι τὸ τιᾶν ἄπειρον εἶναι χαὶ ἀναλλοίωτον καὶ 

ἀκένητον χαὶ ἕν ὅμοιον ἑαυτῶι χαὶ σπτλῆρες᾽ χίνησίν τε μὴ εἶναι, 
δοχεῖν δὲ εἶναι. ἀλλὰ χαὶ περὶ ϑεῶν ἔλεγε μὴ δεῖν ἀττοφαίνεσθϑαε 
μὴ γὰρ εἶναι γνῶσιν αὐτῶν. 

φησὶ δ᾽ ᾿Απολλόδωρος ἠχμαχέναι αὐτὸν χατὰ τὴν τετάρτην 
καὶ ὀγδοηχοστὴν ὀλυμπιάδα [444---441]. 

ἢ. ὅσιτν. 8. ν. Ἠέλητος Δάρου... 
χαὶ ἦν ἐπὶ τῶν Ζήνωνος τοῦ Ἐλέατου χαὶ ᾿Εμπεδοκλέους χρό- 

γων. οὗτος ἔγραψε περὶ τοῦ Ὄντος. χαὶ ἀντεϊτολιτεύσατο δὲ 
Περικλεῖ" χαὶ ὑπτὲρ Σαμίων στρατηγήσας ἐναυμάχησε πρὸς Σοφο- 
χλῆν τὸν τραγιχόν, ὀλυμπιάδι ὀγδοηχοστῆν τετάρτης [444---441]. 

8, Ῥαστ. Ῥουΐοὶ. 26---2 πλεύσαντος γὰρ αὐτοῦ [ὈῬουκΚΙ608] “Μέλισσος 38 
ὁ Ἰϑαγένους, ἀνὴρ φιλόσοφος στρατηγῶν τότε τῆς Σάμου, καταφρονήσας 
τῆς ὀλιγότητος τῶν νεῶν ἢ τῆς ἀπειρίας τῶν στρατηγῶν ἔπεισε τοὺς πολίτας 
ἐπιϑέσϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις. καὶ γενομένης μάχης νικήσαντες οἱ Σάμιοι καὶ 
πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀνόρας ἑλόντες πολλὰς δὲ ναῦς διαφϑείραντες ἐχρῶντο 
τῆι ϑαλάσσηι χαὶ παρετίϑεντο τῶν ἀναγχαίων πρὸς τὸν πόλεμον ὅσα μὴ 
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πρότερον εἶχον. ὑπὸ δὲ τοῦ Μελίσσου καὶ Περικλέα φησὶν αὐτὸν ᾿ἀριστοτέλης 
[ἔγ. 618 ἃ. ἃ, Πολιτεία Σαμίων] ἡττηϑῆναι ναυμαχοῦντα πρότερον. οἱ δὲ Σάμιοι 
τοὺς αἰχμαλώτους τῶν ᾿Αϑηναίων ἀνϑυβρίζοντες ἔσξιζον εἰς τὸ μέτωπον γλαῦ- 
χας. καὶ γὰρ ἐχείνους οἱ ᾿Αϑηναῖοι σάμαιναν ... πρὸς ταῦτα τὰ στίγματα 
λέγουσι χαὶ τὸ ᾿Αριστοφάνειον ἠινίχϑαι “Σαμίων ὁ δῆμος ἐστιν ὡς πολυγράμ- 
ματος᾽ [Αὐἱβίοί. ἃ. Ο. ἔτ. 5158]. πυϑόμενος δ᾽ οὖν ὁ Περικλῆς τὴν ἐπὶ στρατο- 
πέόου συμφορὰν ἐβοήϑει κατὰ τάχος χαὶ τοῦ Μελίσσου πρὸς αὐτὸν ἀντιτα- 
ξαμένου κρατήσας καὶ τρεψάμενος τοὺς πολεμίους εὐθὺς περιετείχιζε δαπάνηι 
καὶ χρόνωι μᾶλλον ἢ τραύμασι χαὶ κινδύνοις τῶν πολιτῶν περιγενέσϑαι καὶ 
συνελεῖν τὴν πόλιν βουλόμενος... ἐνάτωι δὲ μηνὶ [βοιηπιοῦ 440] τῶν Σα- 
μίων παραστάντων ὃ Περικλῆς τὰ τείχη καϑεῖλε χαὶ τὰς ναῦς παρέλαβε καὶ 
χρήμασι πολλοῖς ἐζημίωσεν, ὧν τὰ μὲν εὐθὺς εἰσήνεγχαν οἱ Σάμιοι, τὰ δ᾽ ἐν 
χρόνωι ῥητῶι ταξάμενοι χατοίσειν ὁμήρους ἔδωχαν. Δοῦρις δ᾽ ὃ Σάμιος 
[ΕῊ6 Π 488 ἔτ. 60] τούτοις ἐπιτραγωιδεῖ πολλὴν ὠμότητα τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ 
τοῦ Περιχλέους χατηγορῶν, ἣν οὔτε Θουχυδίδης [1 116] ἱστόρηχεν οὔτ᾽ Ἔφορος 
[τ. 111] οὔτ᾽ ᾿Αριστοτέλης [ἴτ. 618]. Υ΄ ΤΗθπιΐδε, 2 χαίτοι Στησίμβροτος [ἘῊ 6 
ΠῚ 53 ἔτ. 1] ᾿ἀναξαγόρου τε διαχοῦσαι τὸν Θεμιστοχλέα φησὶ χαὶ περὶ ἹΜέλισσον 
σπουδάσαι τὸν φυσικόν, οὐχ εὖ τῶν χρόνων ἁπτόμενος. Περικλεῖ γάρ, ὃς 
πολὺ νεώτερος ἦν Θεμιστοχλέους, Μέλισσος μὲν ἀντεστρατήγει πολιορχοῦντι 
Σαμίους, ᾿ἀναξαγόρας δὲ συνδιέτριβε. αὶ. δᾶν. (]. 32 Ρ. 11268Β, ΑΕ]. Υ. Η. 
ΥΙ 14. 

ΒΟΗΕΙΕῪ [γρ]. ὅυι». Α 2) 

4. ΒΊΜΡΙ, Ρῃγ8. 10,16 ὁ Μ. καὶ τὴν ἐπιγραφὴν οὕτως ἐποιΐύσατο τοῦ 
συγγράμματος Περὶ φύσεως ἢ περὶ τοῦ ὄντος. ἀδ οδοῖο δὅδ7, 10 χαὶ εἰ Περὶ 
φύσεως ἢ περὶ τοῦ ὄντος ἐπέγραψε Π., δῆλον ὅτι τὴν φύσιν ἐνόμιζεν εἶναι 
τὸ ὄν. ΘΑΙ, ἀθ 6]. 566. Ηἰρρ.1 481 Κ. τὰ γὰρ τῶν παλαιῶν ἅπαντα Περὶ φύ- 
σεως ἐπιγέγραπται, τὰ Μελίσσου, τὰ Παρμενίδου κτλ. ναὶ. 64]. ἐπ [ΗἸΡρΡ.] ἄς 
πδῦ. ἢ. ΧΥ͂ ὅΚ. 

ΠΈΗΒΕ. 

ὅ. ΑΒΙ5.. φ. ἡ. 46 Μοῖίδδο Χοπορῆαπο Οογσία ὁ. 1. 9 [νϑ]. Αὐἰβιοίθ θ᾽ Βοιτῖ 
Πρὸς τὰ Μελίσσου ἃ ῬὍϊος. Υ͂ 25]. 

[ΑΡΙΣΤΟΤΕΜΟΥ͂ΣῚ ΠΕΡῚ ΜΕΩΖΙΣΣΟΥ. 

οἀ. Βοχκος 6. 1 ᾿Αἰδιον εἶναί φησιν εἰ τι ἔστιν, εἴπερ μὴ ἐνδέχεσϑαι γενέ- 
14) σϑαι μηδὲν ἐκ μηδενός" εἴτε γὰρ ἅπαντα γέγονεν εἴτε μὴ 

πάντα, ἀίδια ἀμφοτέρως: ἐξ οὐδενὸς γὰργενέσϑαι ἂν αὐτὰ γιγνόμενα. 
ὅ ἁπάντων τε γὰρ γιγνομένων οὐδὲν (ἀν) προὐπάρχειν᾽ εἴτ᾽ ὄντων 

τινῶν ἀεὶ ἕτερα προσγίγνοιτο, πλέον ἂν χαὶ μεῖζον τὸ ὃν 
γεγονέναι. ὧι δὲ πλέον χαὶ μεῖζον, τοῦτο γενέσϑαι ἂν ἐξ 
οὐδενός" (ἐν) τῶι γὰρ ἐλάττονι τὸ πλέον, (ὡς) οὐδ᾽ ἐν τῶι μιχροτέρωι 
τὸ μεῖζον, οὐχ ὑπάρχειν. ἀίδιον δὲ ὃν ἄπειρον εἶναι, ὅτι 

10 οὐκ ἔχει ἀρχὴν ὅϑεν ἐγένετο, οὐδὲ τελευτὴν εἰς ὃ γιγνόμενον 
ἐτελεύτησέ ποτε. πᾶν δὲ καὶ ἄπειρον ὃν (ἕν) εἶναι" εἰ γὰρ 3 
δύο ἢ πλέω εἴη, πέρατ᾽ ἂν εἶναι ταῦτα πρὸς ἄλληλα. ἕν 4 
δὲ ὃν ὅμοιον εἶναι πάντη" εἰ γὰρ ἀνόμοιον, πλείω ὄντα οὐχ 
ἂν ἔτι ἕν εἶναι ἀλλὰ πολλά. ἀΐδιον δὲ ὃν ἄμετρόν τε ὃ 
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καὶ ὅμοιον πάντη ἀχίνητον εἶναι τὸ ἕν᾽ οὐ γὰρ ἂν κινηϑῆ- 
γαι μὴ εἴς τι ὑποχωρῆσαν. ὑποχωρῆσαι δὲ ἀνάγχην εἶναι 
ἤτοι εἰς πλῆρες ἐὸν ἢ εἰς κενόν᾽ τούτων δὲ τὸ μὲν οὐχ ἂν ὁέ- 
ξασϑαι [τὸ πλῆρες], τὸ δὲ οὐχ εἶναι οὐδὲν [ἢ τὸ κενόν), τοιοῦτον 
δὲ ὃν τὸ ἕν ἀνώδυνόν τε χαὶ ἀνάλγητον ὑγιές τε καὶ ἄνο- 
σον εἶναι, οὔτε μεταχοσμούμενον ϑέσει οὔτε ἑτεροιούμενον εἴδει 
οὔτε μιγνύμενον ἄλλωι. χατὰ πάντα γὰρ ταῦτα πολλά τε 
τὸ ἕν γίγνεσθαι χαὶ τὸ μὴ ὃν τεχνοῦσϑαι καὶ τὸ ὃν φϑείρε- 
σϑαι ἀναγχαζεσϑαι' ταῦτα ὁὲ ἀδύνατα εἶναι. χαὶ γὰρ 
εἰ τῶι μεμῖχϑαι τὸ ἕν ἐχ πλειόνων λέγοιτο, χαὶ εἴη πολλά 
τε καὶ κινούμενα εἰς ἄλληλα τὰ πράγματα, χαὶ ἡ μίξις ἢ ὡς ἐν 
ἑνὲ σύνϑεσις εἴη τῶν πλειόνων ἢ τῆι ἐπαλλάξει οἷον ἐπι- 
πρόσϑησις γίγνοιτο τῶν μιχϑέντων᾽ ἐχείνως μὲν ἂν διάδη- 
λα χωριζόντων εἶναι τὰ μιχϑέντα, ἐπιπροσϑήσεως δ᾽ οὔσης 
ἐν τῆι τρίψει γίγνεσθαι ἂν ἕχαστα φανερὰ ἀφαιρουμένων 
τῶν πρώτων τὰ ὑπ᾽ ἄλληλα τεϑέντα τῶν μιχϑέντων᾽ ὧν 
οὐδέτερον συμβαίνειν. διὰ τούτων δὲ τῶν τρόπων χἂν εἶναι 
πολλὰ χἂν ἡμῖν ὠιϊιετο φαίνεσϑαι μόνως. ὥστε ἐπειδὲ οὐχ 
οἷόν τε οὕτως, οὐδὲ πολλὰ δυνατὸν εἶναι τὰ ὄντα, ἀλλὰ 
ταῦτα δοχεῖν οὐχ ὀρϑῶς. πολλὰ γὰρ χαὶ ἄλλα κατὰ τὴν 
αἴσϑησιν φαντάζεσϑαι [ἀπατᾶν)" λόγον δ᾽ οὔτ᾽ ἐχεῖν᾽ αἱρεῖν, 
ταῦτα γίγνεσϑαι, οὔτε πολλὰ εἶναι τὸ ὄν, ἀλλὰ ἕν αἰδιόν τε καὶ 
ἄπειρον καὶ πάντη ὅμοιον αὐτὸ αὑτῷςἑ ἄρ᾽ οὖν δεῖ πρῶτον 
μὲν μὴ πᾶσαν λαβόντα δόξαν ἄρχεσϑαι, ἀλλ᾽ αἱ μά- 
λιστά εἰσι βέβαιοι; ὥστ᾽ εἰ μὲν ἅπαντα τὰ δοκοῦντα μὴ ὁρ- 
ϑῶς ὑπολαμβάνεται, οὐθὲν ἴσως προσήχει οὐδὲ τούτῳ προσ- 
χρῆσϑαι τῶι δόγματι, { ὅτι) οὐχ ἄν ποτε οὐδὲν γένοιτο ἐχ μηδενός. 
μία γάρ τίς ἐστι ὁόξα, χαὶ αὕτη τῶν οὐκ ὀρϑῶν, ἣν ἐκ τοῦ 
αἰσϑάνεσϑαί πως ἐπὶ πολλῶν πάντως ὑπειλήφαμεν. εἰ δὲ 
μὴ ἅπαντα ἡμῖν ψευδῆ τὰ φαινόμενα, ἀλλά τινές εἰσι 
καὶ τούτων ὀρϑαὶ ὑπολήψεις, ἢ ἐπιδείξαντα, ὅτι αὗται τοιαῦται, ἢ 
τὰς μάλιστα δοχούσας ὀρϑάς, ταύτας ληπτέον: ἅς ἀεὶ βε- 
βαιοτέρας εἶναι δεῖ ἢ αἱ μέλλουσιν ἐξ ἐκείνων τῶν λόγων 
δειχϑήσεσϑαι. εἰ γὰρ χαὶ εἶεν δύο δόξαι ὑπεναντίαι αἀλ- 
λήλαις, ὥσπερ οἴεται (εἰ μὲν πολλώ, γενέσϑαι φησὶν ἀνάγχην 
εἶναι ἐκ μὴ ὄντων εἰ δὲ τοῦτο μὴ οἷόν τε, οὐκ εἶναι τὰ 
ὄντα πολλά ἀγένητον γὰρ ὄν, εἴ τι ἔστιν, ἄπειρον εἶναι. 
εἰ δ᾽ οὕτως, καὶ ἕν), ὁμοίως μὲν δὴ ἡμῖν ὁζμολογουμένων) ἀμφο- 

τέρων π(ροτάσεωνν) 
οὐδὲν μᾶλλον, ὅτι ἕν ἢ ὅτι πολλά, δείκνυται. εἰ δὲ βέβαιος 
μᾶλλον ἡ ἑτέρα, τἀπὸ ταύτης ξυμπερανϑέντα μᾶλλον ὁέ- 
ὀεικται. τυγχάνομεν δὲ ἔχοντες ἀμφοτέρας τὰς ὑπο- 
λήψεις ταύτας, χαὶ ὡς ἂν οὐ γένοιτ᾽ ἂν οὐδὲν ἐκ μηδενὸς [ὄντος] 
(χαὶ ὡς) πολλά τε καὶ κινούμενα [μέν] ἐστι τὰ ὄντα. ἀμφοῖν 
δὲ πιστὴ μᾶλλον αὕτη, καὶ ϑᾶττον ἂν πρόοιντο πάντες 
ταύτης ἐκείνην τὴν δόξαν. ὥστ᾽ εἰ χαὶ συμβαίνοι ἐναντίας 
εἶναι τὰς φάσεις, χαὶ ἀδύνατον γίγνεσθαί τε ἐχ μὴ ὄντος 
χαὶ μὴ πολλὰ εἶναι τὰ πράγματα, ἐλέγχοιτο μὲν ἂν 
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ὑπ᾽ ἀλλήλων ταῦτα. ἀλλὰ τί μᾶλλον οὕτως αν ἔχοι; ἴσως 18 
τε χἂν φαίη τις τούτοις τἀναντία. οὔτε γὰρ δείξας ὅτι 
ὀρϑὴ ὁόξα, ἀφ᾽ ἧς ἄρχεται, οὔτε μᾶλλον βέβαιον ἢ περὶ 
ἧς δείκνυσι λαβών, διελέχϑη. μᾶλλον γὰρ ὑπολαμβάνεται 
εἰχὸς εἶναι γίγνεσϑαι ἐκ μὴ ὄντος ἡ μὴ πολλὰ εἶναι. λέ- 14 
γεταί τε χαὶ σφόδρα ὑπὲρ αὐτῶν γίγνεσθαί τε τὰ μὴ 
ὄντα, χαὶ δὴ γεγονέναι πολλὰ ἐκ μὴ ὄντων, καὶ οὐχ ὅτι 
οἱ τυγχάνοντες, ἀλλὰ χαὶ τῶν δοξάντων τινὲς εἶναι σοφῶν 
εἰρήχασιν. αὐτίχα δ᾽ Ἡσίοδος πάντων μὲν πρῶτον, φησί, 1ὅ 
Χάος ἐγένετο, αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖα εὐρύστερνος, πάντων ἕδος 
ἀσφαλὲς αἰεὶ ἠδ᾽ Ἔρος, ὃς πάντεσσι μεταπρέπει ἀϑανάτοι- 
σι [ΤὨθος. 110. 111. 120]. τὰ δ᾽ ἄλλα φησὶ γενέσϑαι (ἐχ τούτων), 

ταῦτα δὲ ἐξ οὐδενός. πολ- 
λοὲ ὁὲ χαὶ ἕτεροι εἶναι μὲν οὐδέν φασι, γίγνεσθαι δὲ πάντα, 
λέγοντες οὐκ ἐξ ὄντων γίγνεσθαι τὰ γιγνόμενα. οὐδὲ 
γὰρ ἂν ἔτι αὐτοῖς ἅπαντα γίγνοιτο. ὧστε τοῦτο μὲν 
δῆλον, ὅτι ἐνίοις γε δοχεῖ χαὶ ἐξ οὐχ ὄντων ἂν γενέσϑαι. 

ς. 2. αλλ᾽ ἄρα, εἰ μὲν δυνατά ἐστιν ἢ ἀδύνατα ἃ λέγει, 1 
ἐατέον, τὸ δὲ πότερον συμπεραίνεται αὐτὰ ἐξ ὧν λαμβά- 
νει, ἢ οὐδὲν χωλύει χαὶ ἄλλως ἔχειν, ἱχανὸν σχέψασϑαι; 
ἕτερον γὰρ ἄν τι τοῦτ᾽ ἴσως ἐχείνου εἴη. χαὶ πρῶτον τεϑέντος, 3 
ὃ πρῶτον λαμβάνει, μηδὲν γενέσϑαι ἂν ἐκ μὴ ὄντος, ρα 
ἀνάγχη ἀγένητα ἅπαντα εἶναι, ἢ οὐδὲν χωλύει γεγονέναι 
ἕτερα ἐξ ἑτέρων, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον ἰέναι; ἢ χαὶ ἀνα- 8 
χάμπτειν κύχλωι, ὥστε τὸ ἕτερον ἐχ τοῦ ἑτέρου γεγονέναι, ἀεὶ 
τε οὕτως ὄντος τινὸς χαὶ ἀπειράχις ἑχάστων γεγενημένων ἐξ 
ἀλλήλων; ὥστε οὐδὲν ἂν χωλύοι τὸ ἅπαντα γεγονέναι χει- 4 
μένου τοῦ μηδὲν γενέσϑαι ἂν ἐκ μὴ ὄντος, καὶ ἄπειρα 
ὄντα πρὸς ἐχεῖνον προσαγορεῦσαι οὐδὲν χωλύει τῶν τῶι 
ἑνὶ ἑπομένων ὀνομάτων. τὸ ἅπαντα γὰρ εἶναι χαὶ λέγεσθαι 
καὶ ἐχεῖνος τῶι ἀπείρωι προσάπτει. οὐδέν τε κωλύει, χαὶ μὴ 
ἀπείρων ὄντων, χύχλωι αὐτῶν εἶναι τὴν γένεσιν. ἔτι εἰ ὃ 
ἅπαντα γίγνεται, ἔστι δὲ οὐδέν, ὡς τινες λέγουσι, πῶς ἂν 
ἀΐδια εἴη; ἀλλὰ γὰρ τοῦ μὲν εἶναί τι ὡς ὄντος καὶ 
κειμένου διαλέγεται. εἰ γάρ, φησί, μὴ ἐγένετο, ἔστιν δέ, 
ἀΐδιον ἄν εἴη, ὡς δέον ὑπάρχειν τὸ εἶναι τοῖς πράγμασιν. ἔτι εἰ 6 
καὶ ὅτι μάλιστα μήτε τὸ μὴ ὃν ἐνδέχεται γενέσϑαι μήτε 
ἀπολέσϑαι τὸ [μὴ] ὄν, ὅμως τί κωλύει τὰ μὲν γενόμενα 
αὐτῶν εἶναι, τὰ δ᾽ αἰδια, ὡς χαὶ Ἐμπεδοκλῆς [{τ.- 12] λέγει; 
ἅπαντα γὰρ κἀκεῖνος ταῦτα ὁμολογήσας, ὅτι “ἔχ τε τοῦ μὴ 
ὄντος ἀμήχανον ἐστι γενέσθαι, τό τε ὃν ἐξόλλυσϑαι ἀνύ- 
γυστον καὶ ἄπρηχτον, ἀεὶ γὰρ τῇ γ᾽ ἔσται, ὅπη κέ τις αἰὲν 
ἐρείδηι᾽, ὅμως τῶν ὄντων τὰ μὲν ἀϊδιά φησιν εἶναι, πῦρ 
χαὶ ὕδωρ χαὶ γῆν χαὶ ἀέρα, τὰ δ᾽ ἄλλα γίγνεσθαί τε καὶ 
γεγονέναι ἐκ τούτων. οὐδεμία γὰρ ἑτέρα, ὡς οἴεται, γένεσίς Ἴ 
ἐστι τοῖς οὖσιν, “ἀλλὰ μόνον μίξις τε διάλλαξίς τε μιγέν- 
των ἐστί" φύσις δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν" [ἴτ. 8,8]. τὴν 8 
δὲ γένεσιν οὐ πρὸς οὐσίαν τοῖς ἀιδίοις καὶ τῶι ὄντι γίγνεσϑαι λέ 
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γει, ἐπεὶ τοῦτό γε ἀδύνατον ὠιετος πῶς γὰρ ἄν, φησί, 
καὶ ᾿ἐπαυξήσειε τὸ πᾶν τί τε καὶ πόϑεν ἐλϑὸν [ἴτ. 11,32]; ἀλλὰ μισγο- 
μένων τε χαὶ συντιϑεμένων πυρὸς χαὶ τῶν μετὰ πυρὸς 
γίγνεσϑαι τὰ πολλά, διαλλαττομένων τε καὶ διαχρινομέ- 
γων φϑείρεσϑαι πάλιν, χαὶ εἶναι τῆι μὲν μίξει πολλά ποτε 
καὶ τῆι διαχρίσει, τῆι δὲ φύσει τέτταρα ἄνευ τῶν αἰτίων, ἢ 
ἕν. ἢ εἰ καὶ ἄπειρα εὐθὺς ταῦτα εἴη, ἐξ ὧν συντιϑεμένων 
γίγνεται, διαχρινομένων δὲ φϑείρεται, ὡς καὶ τὸν ᾿Αναξα- 
γόραν φασί τινες λέγειν ἐξ ἀεὶ ὄντων χαὶ ἀπείρων τὰ γι- 
γνόμενα γίγνεσθαι, κἂν οὕτως, οὐχ ἂν εἴη αἰδια πάντα, ἀλλὰ 
χαὶ γιγνόμενα ἄττα χαὶ γενόμενά τ᾿ ἐξ ὄντων καὶ φϑει- 
οόμενα εἰς οὐσίας τινὰς ἄλλας. ἔτι οὐδὲν χωλύει μίαν τινὰ 
οὖσαν τὸ πᾶν μορφήν, ὡς καὶ ὁ ᾿Αναξίμανόρος χαὶ ὃ 
Ἀναξιμένης λέγουσιν, ὁ μὲν ὕδωρ εἶναι φάμενος τὸ πᾶν, 
ὃ δέ, ὁ ᾿ἀναξιμένης, ἀέρα, χαὶ ὅσοι ἄλλοι οὕτως εἶναι τὸ 
πᾶν ἕν ἠξιώχασιν, τοῦτο ἤδη σχήμασι τε χαὶ πλήϑει καὶ 
ὀλιγότητι, χαὶ τῶι μανὸν ἢ πυχνὸν γίγνεσϑαι, πολλὰ καὶ 
ἄπειρα ὄντα τε χαὶ γιγνόμενα ἀπεργάζεσϑαι, τὸ ὅλον. φησὶ 
δὲ χαὶ ὃ Δημόχριτος τὸ ὕδωρ τε χαὶ τὸν ἀέρα ἕχαστὸν τε 
τῶν πολλῶν, ταὐτὸ ὄν, ῥυϑμῶι διαφέρειν. τί δὴ κωλύει καὶ 
οὕτως τὰ πολλὰ γίγνεσϑαί τε χαὶ ἀπόλλυσθαι, ἐξ ὄντος 
ἀεὶ εἰς ὃν μεταβάλλοντος ταῖς εἰρημέναις διαφοραῖς τοῖ 
ἑνός, καὶ οὐδὲν οὔτε πλέονος οὔτε ἐλάττονος γιγνομένου τοῦ 
ὅλου; ἔτι τί κωλύει ποτὲ μὲν ἐξ ἄλλων τὰ σώματα γίγνεσϑαι 
χαὶ διαλύεσϑαι εἰς σώματα, οὕτως δ᾽ ἀεὶ ἀναλυόμενα κατ᾽ ἴσα γί- 
γνεσϑαί τε χαὶ ἀπόλλυσϑαι πάλιν; εἰ δὲ καὶ ταῦτά τις 
συγχωροίη, καὶ εἴη τε καὶ ἀγένητον εἴη, τί μᾶλλον ἄπει- 
ρον δείχνυται; ἄπειρον γὰρ εἶναί φησιν, εἰ ἔστι μέν, μὴ 
γέγονε δέ᾽ πέρατα γὰρ εἶναι τὴν τῆς γενέσεως ἀρχήν τε 
χαὶ τελευτὴν. καίτοι τί χωλύει ἀγένητον ὃν ἔχειν πέρας 
ἐχ τῶν εἰρημένων; εἰ γὰρ ἐγένετο, ἀρχὴν ἔχειν ἀξιοὶ ταύ- 
τὴν ὅϑεν ἤρξατο γιγνόμενον. τί δὴ κωλύει, καὶ εἰ μὴ 
ἐγένετο, ἔχειν ἀρχήν, οὐ μέντοι γε ἐξ ἧς γε ἐγένετο, ἀλλὰ 
χαὶ ἑτέραν, καὶ εἶναι περαίνοντα πρὸς ἄλληλα αἰδια ὄντα; 
ἔτι τί χωλύει τὸ μὲν ὅλον ἀγένητον ὃν ἄπειρον εἶναι, τὰ 
δὲ ἐν αὐτῶι γιγνόμενα πεπεράνϑαι, ἔχοντα ἀρχὴν καὶ τε- 
λευτὴν γενέσεως; ἔτι χαὶ ὡς ὃ Παρμενίδης φησί, τί χω- 
λύει καὶ τὸ πᾶν ἕν ὃν χαὶ ἀγένητον ὅμως πεπεράᾶνϑαι, καὶ 
εἶναι “πάντοϑεν εὐχύχλου σφαίρας ἐναλίγκιον ὄγχωι, μεσσό- 
ϑὲεν ἰσοπαλὲς πάντη" τὸ γὰρ οὔτε τι μεῖζον οὔτε τι βαιό- 
τερον πελέμεν χρεῶν ἐστι τῇ ἢ τὴ [ἴτ.5,.48--τ-48]. ἔχον δὲ μέσον χαὶ 
ἔσχατα, πέρας ἔχει ἀγένητον ὄν, ἐπεὶ εἰ χαί, ὡς αὐτὸς 
λέγει, ἕν ἐστι, καὶ τοῦτο σῶμα, ἔχει ἄλλα ἑαυτοῦ μέρη, 
τὰ δὲ ὅμοια πάντα. καὶ γὰρ ὅμοιον οὕτω λέγει τὸ πᾶν 
εἶναι οὐχὶ ὡς ἄλλωι τινί (ὅπερ ᾿Αναξαγόρας ἐλέγχει ὅτι ὅμοιον 
τὸ ἄπειρον τὸ γὰρ ὅμοιον ἑτέρωι ὅμοιον, ὥστε δύο ἢ πλείω 
ὄντα οὐχ ἂν ἕν οὐδὲ ἄπειρον εἶναι), ἀλλ᾽ ἴσως τὸ ὅμοιον πρὸς 
αὑτὸ λέγει, καί φησιν αὐτὸ ὅμοιον εἶναι πᾶν, ὅτι ὅμοιο- 
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μερές, ὕδωρ ὃν ἅπαν ἢ γῇ ἢ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο. δῆλος 18 
γὰρ οὕτως ἀξιῶν εἶναι ἕν, τῶν δὲ μερῶν ἕχαστον σῶμα ὃν 
οὐκ ἄπειρόν ἐστι) τὸ γὰρ ὅλον ἄπειρον. ὥστε ταῦτα περαί- 
νει πρὸς ἄλληλα ἀγένητα ὄντα. ἔτι εἰ αἰδιόν τε καὶ ἄπει- 19 
ρὸν ἐστι, πῶς ἂν εἴη ἕν σῶμα ὃν; εἰ μὲν γὰρ (τῶν) ἀνομοιο- 
μερῶν εἴη, πολλά, καὶ αὐτὸς οὕτω γ᾽ (ἄν) εἶναι ἀξιοῖ. εἰ δὲ 
ἅπαν ὕδωρ ἢ ἅπαν γῆ, ἢ ὅτι δὴ τὸ ὃν τοῦτ᾽ ἐστί, πόλλ᾽ 
ἂν ἔχοι μέρη (ὡς χαὶ Ζήνων ἐπιχειρεῖ ὃν δειχνύναι τὸ 
οὕτως ὃν ἕν), εἴη οὖν ἂν καὶ πλείον᾽ ἄττα αὐτοῦ μέρη, ἐλάττον᾽ ὄντα 
χαὶ μιχρότερ᾽ ἄλλα (ἄλλων, ὥσγτε πάντη ἂν ταύτη ἀλλοῖον εἴη 
οὐδενὸς προσγιγνομένονυ σώματος οὐδ᾽ ἀπογιγνομένου. εἰ δὲ 20 
μήτε σῶμα μήτε πλάτος μήτε μῆχος ἔχον μηδέν, πῶς ἂν 
ἄπειρον {τὸν ἕν εἴη; (η} τί κωλύει πολλὰ χαὶ ἀνάριϑμα τοιαῦτα 
εἶναι; (ἔτι τί χωλύει χαὶ πλείω ὄντα ἑνὸς μεγέϑεε ἄπειρα εἶναι; 21 
ὡς καὶ ὃ Ξενοφάνης [Α 41] ἄπειρον τό τε βάϑος τῆς γῆς καὶ τοῦ 
ἀέρος φησὶν εἶναι. δηλοῖ δὲ χαὶ ὃ Ἐμπεδοχλῆς" ἐπιτιμᾶι 
γὰρ ὡς λεγόντων τινῶν τοιαῦτα, ἀδύνατον εἶναι οὕτως ἐχόν- 
των ξυμβαίνειν αὐτά, “εἴπερ ἀπείρονα γῆς τε βάϑη καὶ 
δαψιλὸς αἰϑήρ, ὡς διὰ πολλῶν δὴ βροτέων ῥηθέντα μα- 
ταίως ἐχχέχυται στομάτων, ὀλίγον τοῦ παντὸς ἰδόντων" [ἴτ. 89]. ἔτι 22 
ἕν ὃν οὐδὲν ἄτοπον, εἰ μὴ πάντη δμοιόν ἐστιν. εἰ γάρ ἐστιν 
ὕδωρ ἅπαν ἢ πῦρ ἢ ὅτι δὴ ἄλλο τοιοῦτον, οὐδὲν χωλύει 
πλείω εἰπεῖν τοῦ ὄντος ἑνὸς εἴδη, ἰδία ἕχαστον ὅμοιον αὐτὸ 
ἑαυτῶ. καὶ γὰρ μανόν, τὸ δὲ πυχνὸν εἶναι, μὴ ὄντος ἐν 28 
τῶι μανῶι χενοῦ, οὐδὲν χωλύει. ἐν γὰρ τῶι μανῶε οὐκ ἔστιν ἔν 
τισι μέρεσι χωρὶς ἀποχεχριμένον τὸ χενόν, ὥστε τοῦ ὅλου 
τὸ μὲν πυχνόν, (τὸ δὲ μὴ πυχνὸνν εἶναι (χαὶ τοῦτ᾽ ἤδη ἐστὶ 

μανέν, τὸ πᾶν οὕτως 
ἔχον), ἀλλ᾽ ὁμοίως ἅπαν πλῆρες ὃν ὁμοίως ἧττον πλῆρές 
ἐστι τοῦ πυχνοῦ. εἰ δὲ καὶ ἔστιν {(χαὶ) ἀγένητόν ἐστι, χἂν διὰ 54 
τοῦτο ἄπειρον δοθείη εἶναι χαὶ μηδὲ ἐνόέχεσϑαι ἄλλο χαὶ 
ἄλλο [ἀπειρον) εἶναι, διὰ τί χαὶ ἕν τοῦτο ἤδη προσαγο- 
ρευτέον καὶ ἀκίνητον κ κε. πῶς γάρ, εἰ τὸ ἄπειρον ὅλον εἴη, τὸ 

. . ἢ » , . ᾽ ΡΞ 

χενὸν μὴ ὅλον ὃν οἷον τε εἶναι; ἀκίνητον δ᾽ εἶναί φησιν, 20 
, « Ω -. 

εἰ χενὸν μὴ ἔστιν" ἅπαντα γὰρ κινεῖσϑαι τῶι ἀλλάττειν 
τόπον. πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο πολλοῖς οὐ συνδοχεῖ, ἀλλ᾽ 28 
εἶναί τι χενόν, οὐ μέντοι τοῦτό γέ τι σῶμα εἶναι, ἀλλ᾽ οἷον 
χαὶ ὁ ἩΗσίοδος ἐν τῆι γενέσει πρῶτον τὸ χάος φησὶ γενέ- 
σϑαι, ὡς δέον χώραν πρῶτον ὑπάρχειν τοῖς οὖσι" τοιοῦτον δέ 
τι χαὶ τὸ χενὸν οἷον ἀγγεῖόν τι, (οὗ τὸ ) ἀνὰ μέσον εἶναι ζητοῦμεν. 
ἀλλὰ δὴ καὶ εἰ μὴ ἔστι χενὸν μηδέν, ( οὐδέν) τι ἧσσον ἂν κινοῖτο. 21 
ἐπεὶ χαὶ ᾿ἀναξαγόρας τὸ πρὸς αὐτὸ πραγματευϑείς, χαὶ οὐ 
μόνον ἀποχρῆσαν αὐτῶι ἀποφήνασϑαι ὅτι οὐχ ἔστιν, ὅμως 
κινεῖσϑαί φησι τὰ ὄντα οὐχ ὄντος κενοῦ. ὁμοίως δὲ χαὶ ὁ 328 
᾿Ἐμπεδοχλῆς κινεῖσϑαι μὲν ἀεί φησι συγχρινόμενα τὸν 

ἅπαντα ἐνδελεχῶς χρόνον, {(χενὸν) δὲ οὐδὲν εἶναι, λέγων ὡς 
“τοῦ παντὸς δ(ὲ) 

25 οὐδὲν κενεόν" πόϑεν οὖν τί κ᾿ ἐπέλϑοι; [ἴγ. 14] ὅταν δὲ εἰς μίαν μορ- 
915, ΕἼακτη. ἃ.  όσβοκε. 1 
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9160 20 φὴν συγχριϑῆι, ὥσϑ᾽ ἕν εἶναι, “οὐδέν, φησί, τό γε χενεὸν πέλει 
οὐδὲ περισσόν᾽ [ἴτ. 18). τί γὰρ κωλύει εἰς ἄλληλα φέρεσθαι καὶ 39 
περιίστασϑαι ἅμα ὁτουοῦν εἰς ἄλλο, χαὶ τούτου εἰς ἕτερον, χαὶ 
εἰς τὸ πρῶτον ἄλλον μεταβάλλοντος ἀεί; τί χαὶ τὴν ἐν 80 

80 τῶι αὐτῶι μένοντος τοῦ πράγματος τόπωι τοῦ εἴδους με- 
ταβολήν, ἦν ἀλλοίωσιν οἵ τ᾿ ἄλλοι καχεῖνος λέγει, ἔκ 
τῶν εἰρημένων αὐτῶι χωλύει κινεῖσϑαι τὰ πράγματα, ὅταν 
ἐκ λευχοῦ μέλαν ἢ ἐκ πιχροῦ γίγνηται γλυχύ; οὐδὲν γὰρ τὸ 
μὴ εἶναι χενὸν ἢ μὲ ὀέχεσϑαι τὸ πλῆρες ἀλλοιοῦσϑαι χωλύει. 

86 ὥστ᾽ οὔϑ᾽ ἅπαν οὔτε αἰόιον [οὐϑ᾽ ἕν) οὐτ᾽ ἄπειρον ἀνάγκη εἶναι (ἀλλ᾽ 81 
(εἰ ἄρα, ἄπειρα πολλω) οὐτεξἕν,( οὐγϑ᾽ ὅμοιον, οὔτ᾽ ἀκίνητον. οὔτ᾽ εἰ ἕν 
οὔτ᾽ εἰ πόλλ᾽ ἄττα. τούτων δὲ χειμένων καὶ μεταχοσμεῖσϑαι χαὲ 
ἑτεροιοῦσϑαι τὰ ὄντα οὐδὲν ἂν χωλύοι ἐκ τῶν ὑπ᾽ ἐχείνου εἰρημέ- 

911: 1. γων, καὶ ἑνὸς ὄντος τοῦ παντὸς χινήσεως οὔσης, καὶ πλήϑει χαὲ 
ὀλιγότητι διαφέροντος, καὶ ἀλλοιουμένου οὐδενὸς προσγιγνομένου 
οὐδ᾽ ἀπογιγνομένου σώματος, καὶ εἰ πολλά, συμμισγομένων 
καὶ διακρινομένων ἀλλήλοις. τὴν γὰρ μίξιν οὔτ᾽ ἐπιπρόσ- 32 

ὅ ϑησιν τοιαύτην εἶναι οὔτε σύνϑεσιν εἰχὺς οἵαν λέγει, ὥστε τ᾽ 
χωρὶς εὐϑὺς εἶναι, ἢ καὶ ἀποτριφϑέντων δσ᾽ ἐπίπροσϑεν ἕτερα ἕτέ- 
ρων φαίνεσθαι χωρὶς ἀλλήλων ταῦτα, ἀλλ᾽ οὕτως συγχεῖσϑαι 
ταχϑέντα ὥστε ὁτιοῦν τοῦ μιγνυμένου παρ᾽ ὁτιοῦν ὧι μίγνυζται 

γίγνε)σθαι μέ- 
ρος οὕτως, ὥσζτε) μὴ ἂν ληφϑῆναι συγχείμενα, ἀλλὰ μεμιγμένα, 

10 μηδ᾽ ὁποσαοῦν αὐτοῦ μέρη. ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔστι σῶμα [τὸ] ἐλά- 
χιστον, ἅπαν ἅπαντι μέρος μέμικται ὁμοίως καὶ τὸ ὅλον. 

6. [Ητρρ.] ἅθ παῦ. Βοπι. 1 {0 841, ἀλλ᾽ ἔμοιγε δοχέουσιν οἱ τοιοῦτοι ἄνϑρω- 
ποι αὐτοὶ ἑωυτοὺς καταβάλλειν ἐν τοῖσιν ὀνόμασι τῶν λόγων αὐτῶν []. ἀντίοι- 
σιν ὀνόμασι τῶι λόγωι αὐτῶι] ὑπὸ ἀσυνεσίης, τὸν δὲ Μελίσσου λόγον ὀρϑοῦν. 
αι, 2. ἃ, δι. ΧΥ͂ 29 φανερῶς οὖν ἐν τούτωι τῶι λόγωι παντὶ τοῖς ἕν τι μόνον 
τῶν τεττάρων στοιχείων ἡγουμένοις εἶναι τὸν ἄνϑρωπον ἀντιλέγει χαί φησιν 
αὐτοὺς ἁμαρτάνειν. ὅτι γὰρ μηδὲν ἀποδεικνύουσιν ἐσχάτως ἀπίϑανος ἦν ὁ 
λόγος αὐτῶν. ἕν μὲν γὰρ τῶν τεττάρων εἶναι τὸν ἄνϑρωπον οὐ χατασχευά- 
ζουσι, τὸν δὲ Μελίσσου λόγον ὀρϑοῦσιν ἡγουμένου μὲν ἕν εἶναι χαὶ αὐτοῦ 
τοῦτο []. τοῦτον), οὐ μὴν ἐκ τῶν τεττάρων γ᾽ ἕν τι τούτων ἀέρος καὶ γῆς, 
ὕδατός τε καὶ πυρός. ἔοικε δὲ ὃ ἀνὴρ οὗτος ἐννοῆσαι μὲν εἶναί τινα οὐσίαν 
χοινὴν ὑποβεβλημένην τοῖς τέτταρσι στοιχείοις ἀγένητόν τε χαὶ ἄφϑαρτον, ἣν 
οἱ μετ᾽ αὐτὸν ὅλην ἐκάλεσαν, οὐ μὴν διηρϑρωμένως. γε δυνηθῆναι τοῦτο δη- 

λῶσαι. ταύτην δ᾽ οὖν αὐτὴν τὴν οὐσίαν ὀνομάζει τὸ ἕν χαὶ τὸ πᾶν. 
1. Αβιβυ, Μοίδρῃ, Δ. δ. 9860 25 οὗτοι μὲν οὖν, καϑάπερ εἴπομεν, ἀφετέοι 

πρὸς τὴν γῦν παροῦσαν ζήτησιν, οἱ μὲν δύο καὶ πάμπαν ὡς ὄντες μικρὸν 

ἀγροικότεροι, Ξενοφάνης καὶ ἢ., Παρμενίδης δὲ μᾶλλον βλέπων χτλ. [8. 112 

Ὡ. 24]. ΡὮγ8. Α 8. 18θ4 6 ἀμφότεροι γὰρ ἐριστικῶς συλλογίζονται, καὶ Μ. 
χαὶ Παρμενίδης" καὶ γὰρ ψευδῆ λαμβάνουσι χαὶ ἀσυλλόγιστοί εἰσιν αὐτῶν οἱ 
λόγοι" μᾶλλον δ᾽ ὁ Μελίσσου φορτικὸς χαὶ οὐκ ἔχων ἀπορίαν, ἀλλ᾽ ἑνὸς ἀτό- 
που δοϑέντος τάλλα συμβαίνει" τοῦτο δ᾽ οὐϑὲν χαλεπὸν. 

8. ΑΕΙΒΤ. ΡὮγ8, Δ 6. 218Ρ 12 ἢ. μὲν οὖν χαὶ δείκνυσιν ὅτι τὸ πᾶν ἀκίνη- 
τον ἐκ τούτων᾿ εἰ γὰρ κινήσεται, ἀνάγχη εἶναι, φησί, χενὸν, τὸ δὲ κενὸν οὐ 
τῶν ὄντων. ἄθ σθη, οἵ οοτῖ. Α 8. 32δ᾽2 ἐνίοις γὰρ τῶν ἀρχαίων ἔδοξε τὸ ὃν 
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ἐξ ἀνάγκης ἕν εἶναι καὶ ἀκίνητον" τὸ μὲν γὰρ κενὸν οὐκ ὄν, κινηϑῆναι δ᾽ οὐχ 
ἂν δύνασϑαι μὺ ὄντος. κενοῦ χεχωρισμένον. οὐδ᾽ αὖ πολλὰ εἶναι μὴ ὄντος 

τοῦ διείργοντος, τοῦτο δ᾽ οὐδὲν διαφέρειν, εἴ τις οἴεται μὴ συνεχὲς εἶναι τὸ 
πᾶν ἀλλ᾽ ἅπτεσϑαι διηιρημένον, τοῦ φάναι πολλὰ χαὶ μη ἕν εἶναι καὶ κενόν, 
εἰ μὲν γὰρ πάντηι διαιρετόν, οὐϑὲν εἶναι ἕν, ὥστε οὐδὲ πολλά, ἀλλὰ κενὸν τὸ 
ὅλον᾽ εἰ δὲ τῆι μέν, τῆι δὲ μή, πεπλασμένωι τινὶ τοῦτ᾽ ἐοιχέναι᾽ μέχρι πόσον 
γὰρ καὶ διὰ τί τὸ μὲν οὕτως ἔχει τοῦ ὅλου χαὶ πλῆρές ἐστι, τὸ δὲ διηιρημέ- 
γον; ἔτι ὃ ὁμοίως φάναι ἀναγκαῖον μὴ εἶναι κίνησιν. ἐκ μὲν οὖν τούτων τῶν 
λόγων ὑπερβάντες τὴν αἴσϑησιν καὶ παριδόντες αὐτὴν ὡς τῶι λόγωι δέον 
ἀκολουϑεῖν, ἕν καὶ ἀκίνητον τὸ πᾶν εἶναί φασι καὶ ἄπειρον ἔνιοι" τὸ γὰρ 
πέρας περαίνειν ἂν πρὸς τὸ χενόν. 

9. Οἴο. Δο. Π 87,118 Μ. ποὺ φιιοα 688εὲ ἱπβηϊξιην οὐ ὑμυηἑαδῖϊα εἰ {886 
ΒΕΟΠΈΡΕΥ Εἰ [ογε. ΑῈτΤ. 111, 2 (Ὁ, 827) Θαλῆς ... Παρμενίδης, Μέλισσος... ἕνα 
τὸν χόσμον. 18, 14 [ΤὨοοάοΥ. ΓΥ̓͂ 8; ἢ. 285] Μ. δὲ ὁ Ἰϑαγένους ὁ Μιλήσιος (80 ἢ) 
τούτου [ῬατιτηΘη 68] μὲν ἑταῖρος ἐγένετο, τὴν δὲ παραδοϑεῖσαν διδασχαλίαν ἀχή- 
ρατον οὐχ ἐτήρησεν. ἄπειρον γὰρ οὗτος ἔφη τὸν χόσμον ἐχείνων φάντων 
πεπερασμένον. 1,6 (Ὁ. 328) Διογένης καὶ Μ. τὸ μὲν πᾶν ἄπειρον, τὸν δὲ κόσμον 
πεπεράνϑαι. ΤΠ 4, 11 [Ὁ. 882] Ξενοφάνης, Παρμενίδης, . ἀγένητον χαὶ ἀΐδιον 
καὶ ἄφϑαρτον τὸν χόσμον. 

10. ΑΈΙΒΤ. ΒΟΡΗ. 6]. δ. 161018 οἷον ὃ Μελίσσου λόγος, ὅτι ἄπειρον τὸ 
ἅπαν, λαβὼν τὸ μὲν ἅπαν ἀγένητον (ἐσ γὰρ μὲ ὄντος οὐδὲν ἂν γενέσϑαι), τὸ 
δὲ γενόμενον ἐξ ἀρχῆς γενέσϑαι. εἰ μὴ οὖν γέγονεν, ἀρχὴν οὐχ ἔχειν τὸ πᾶν, 
ὥστ᾽ ἄπειρον. οὐχ ἀνάγκη δὲ τοῦτο συμβαίνειν. οὐ γὰρ εἰ τὸ γενόμενον 
ἅπαν ἀρχὴν ἔχει, καὶ εἴ τι ἀρχὴν ἔχει γέγονεν. 6. 1068585 ὡς ἐν τῶι Μελίσσου 
λόγωι, τὸ αὐτὸ εἶναι λαμβάνει τὸ γεγονέναι χαὶ ἀρχὴν ἔχειν, ἢ τὸ ἴσοις γί- 
νεσϑαι χαὶ ταὐτὸ μέγεϑος λαμβάνειν. ὅτι γὰρ τὸ γεγονὸς ἔχει ἀρχήν, καὶ τὸ 
ἔχον ἀρχὴν γεγονέναι ἀξιοῖ, ὡς ἄμφω ταὐτὰ ὄντα τῶι ἀρχὴν ἔχειν, τό τε 
γεγονὸς χαὶ τὸ πεπερασμένον. αὶ. 28. 1812 217. Ῥῃγ8. Δ 8. 186210. 

11. ΑἘΙΒΤ, ΡΠ γ8. Α. 2. 188482 1. δὲ τὸ ὃν ἀπειρόν φησιν εἶναι. ποσὸν ἄρα 
τι τὸ ὄν... ὃ γὰρ τοῦ ἀπείρου λόγος τωι ποσῶι προσχρῆται, ἀλλ᾽ οὐχ οὐ- 
σίαι οὐδὲ τῶι ποιῶι. αὶ. Μοῖλρῃ. Α ὅ. 986} 18 [5. 45 η. 801. ΡΈγ5. Γ 6. 2079 
(8. 118. ἡ. 217]. 

12. Α-π.124,1 (}.820) Παρμενίδης καὶ Μ.. ἀνήιρουν γένεσιν καὶ φϑορὰν διὰ 
τὸ νομίζειν τὸ πᾶν ἀχίνητον. ἘΡΙΡΗΛΝ. δάν. Βδογ. 1Π 2, 12 (Ὁ. 590) Η. ὁ τοῦ 
᾿ϑαγένους Σάμιος τὸ γένος ἕν τὸ πᾶν ἔφη εἶναι, μηδὲν δὲ βέβαιον ὑπάρχειν 
τῆι φύσει, ἀλλὰ πάντα εἶναι φϑαρτὰ ἐν δυνάμει. 

18. ΔΕτ. 171, 21 Ω. 803) ΠΗ. χαὶ Ζήνων τὸ ἕν χαὶ πᾶν (80. ϑεὸν εἶναι), 
χαὶ μόνον αἰόδιον καὶ ἄπειρον τὸ ἕν. ΟἸΥΜΡΙΟΡΟΚ. ἅ6 ἀτίθ βδοτα ((οἰϊοοξίονι 68 
Αἰούψνι. ϑγἐ8 οα. Βογίμ Ιου) Ρ. 81, 3 οἃ, Βπ0}190 μίαν τοίνυν ἀχίνητον (καὶ) 
ἄπειρον ἀρχὴν πάντων τῶν ὄντων ἐδόξαζεν Μέλισσος τὸ ϑεῖον [8. ΝΊΘΙ 

ϑεικάᾷ. 1ὲ, ΠῚ 548], λέγων κτλ. ναὶ. Ρ. 88, 20. 
14, ΑἘπ. ΓΝ 9, 1 (Ὁ. 896) Πυϑαγόρας, Ἐμπεδοχλῆς, Ξενοφάνης, Παρμε- 

γίδης, Ζήνων, Μέλισσος... ψευδεῖς εἶναι τὰς αἰσϑήσεις. ῬΗπΟΡΕΜ. ΒΠΒοῖ, ἔτ. 
ἴῃς, 8. 1 (11 190 βυάμιδμ85): οὐδὲ χατὰ Παρμενίδην χαὶ Μέλισσον ἕν τὸ πᾶν λέ- 
γοντας εἶναι χαὶ διὰ τὸ τὰς αἰσϑήσεις ψευδεῖς εἶναι. Απιδτοσι, Ὁ. Εὑ8. Ρ. Ἐ, 
ΧΙΝ 17,1 ὁ γέ τοι Μ. ἐϑέλων ἐπιδεικνύναι διότε τῶν φαινομένων καὶ ἐν ἔψει 
τούτων οὐδὲν εἴη τῶι ὄντι, διὰ τῶν φαινομένων ἀποδείχνυσιν αὐτῶν" φησὶ 

γοῦν" ἱεὶ γάρ -- μαλακὸν σχληρόν᾽ [ἴτ. 8]. ταῦτα δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ τοι- 
10" 
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αὕτα λέγοντος αὐτοῦ χαὶ μάλα εἰχότως ἐπύθϑετό τις ἀν᾽ “ἄρ᾽ οὖν ὅτι ὃ νῦν 
ϑερμόν ἐστι χάπειτα τοῦτο γίνεται ψυχρὸν οὐχ αἰσϑόμενος ἔγνως; ὁμοίως 
δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων. ὅπερ γὰρ ἔφην, εὑρεϑείη ἂν οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὰς αἰσϑὴ- 
σεις ἀναιρῶν χαὶ ἐλέγχων διὰ τὸ μάλιστα πιστεύειν αὐταῖς. 

Β. ΕΒΑΟΜΈΕΝΤΕ. 

ἹΜΜΕΗΙΣΣΟΥ ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Η ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ. 

1 [1 Οονοιαά Μοὶ. ϑαηι. γοϊέφι., δέμιαᾶ. Παὶ. ΝῚ 217] θῖμρι, ρῇγϑβ. 1602, 24 
χαὶ ΓΗ͂. δὲ τὸ ἀγένητον τοῦ ὄντος ἔδειξε τῶι χοινῶε τούτωι 
χρησάμενος ἀξιώματι" γράφει δὲ οὕτως" “ἀεὶ ἦν ὅ τε ἦν καὶ 
ἀεὶ ἔσται. εἰ γὰρ ἐγένετο, ἀναγχαῖόν ἐστι πρὶν γεν έ- 
σϑαιξεῖναι μηδέν᾽ εἰ τύχοι νῦν (! εἰ [τῦὖῦῇ τοίνυν) μη δὲ ν 
ἦν, οὐδαμὰ ἂν γένοιτο οὐδὲν ἐκ μηδενός: 

2 [2] --- -- 109,20 “ὅτε τοένυν οὐχ ἐγένετο, ἔστι τε καὶ 
ἀεὶ ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται, καὶ ἀρχὴν οὐχ ἔχει οὐδὲ τελευ- 

τήν, ἀλλ᾿ ἀπειρόν ἐστιν. εἰ μὲν γὰρ ἐγένετο, ἀρχὴν 

ΜΕΙΙΞΒΟΒ ὕΒΕΒ ΠΕ ΝΑΤΌΒ ΟΠΕΒ ὕβεμ ΑΒ. ΒΕΙΕΝΘΕ, 

1. ΤΊ ΘΓΔΥ ΔΙ, γγὰ8 ἀδ ὯΓ, πα ᾿πηθγδυ τϊγὰ 68 βοίῃ. Ὠθηη τᾶτ᾽ 

68 Θηΐδθίδηάθη, 80 πιδβϑίθ 68 πούνθηαι ρου Ὑοϑίδθ σοῦ ἄθηὶ Εἰ βίθῃθῃ 

ὨΪΟμίβ βίη, Ὑθμη 68 πὺῃ 8180 πἰομἐβ ΑΓ, 80 Κδπηΐθ ὑπίθυ Κϑίποῦ 

Βοαϊηρτηρ ϑἔνγαβ 88 πἰοίβ θη βίθῃθῃ. 
2, ΒΙμύθμιδὶ 685 πὰπ 8]80 πίομξ ϑηϊβθίδη θη πα ἀοοῖ ἰϑὺ ὑπᾶ ἱπηηο ὙᾺΓ 

ὉΠ ἱπηΠΊ0  βθῖῃ τῖγά, 80 ἢδὺ 68 διοῦ Κοίπθη Απίδηρ ἀπὰ Κοίη Εἰπᾶο, 

βοπάθσῃ ἰδ ἀπθηά]οῃ. Ῥθὴμ πᾶσ᾽ 65 ϑηϊβίβηαθη, 80 μιϑίθ 68 θίπθῃ 

ΡΑΒΑΡΗΒΑΒΕ ΕΝ ἘῊ. 1. 2.6.1 

[νϑὶ]. Ῥαρβὺ 46 Μεῖ. ἔγαφηι. Βοπη 1889]. 

ΘΊΜΡΙ, Ρῃγ5. 108, 18 νῦν δὲ τὸν Μελίσσου λόγον ἴδωμεν, πρὸς ὃν πρό- 
τερον ὑπαντᾶι [Ατἰδῖ. Ῥῃγ8. Α 8. 1865 4]. τοῖς γὰρ τῶν φυσιχῶν ἀξιώμασι χρη- 
σάμενος ὃ Μ. περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἄρχεται τοῦ συγγράμματος οὕτως" 

1 εἰ μὲν μηδὲν ἔστι, περὶ τούτου τί ἂν λέγοιτο ὡς ὄντος τινός; εἰ δὲ τὶ 
ἔστιν, ἤτοι γινόμενόν ἐστιν ἢ ἀεὶ ὄν. ἀλλ᾽ εἰ γενόμενον, ἤτοι ἐξ ὄντος ἢ ἐξ 
οὐχ ὄντος" ἀλλ᾽ οὔτε ἐχ μὴ ὄντος οἷόν τε γενέσϑαι τι (οὔτε ἄλλο μὲν οὐδὲν 
ὄν, πολλῶι δὲ μᾶλλον τὸ ἁπλῶς ὄν) οὔτε ἐκ τοῦ ὄντος. εἴη γὰρ ἂν οὕτως 
χαὶ οὐ γίνοιτο. οὐχ ἄρα γινόμενόν ἐστι τὸ ὄν" ἀεὶ ὃν ἄρα ἐστίν. οὐδὲ φϑα- 
ρήσεται τὸ ὄν" οὔτε γὰρ εἰς τὸ μὴ ὃν οἷόν τε τὸ ὃν μεταβάλλειν (συγχωρεῖ- 
ται γὰρ καὶ τοῦτο ὑπὸ τῶν φυσιχῶν) οὔτε εἰς ὄν. μένοι γὰρ ἂν πάλιν οὕτω 
γε καὶ οὐ φϑείροιτο. οὔτε ἄρα γέγονε τὸ ὃν οὔτε φϑαρήσεται᾽ ἀεὶ ἄρα ἦν 

2 τε καὶ ἔστα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχει, τὸ μὴ γενόμενον ἀρχὴν 3 
οὐχ ἔχει" τὸ δὲ ὃν οὐ γέγονεν" οὐκ ἄρ᾽ ἔχει ἀρχήν. ἔτι δὲ τὸ φϑειρόμενον 

"- 

““- 
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ἂν εἶχεν (ἤρξατο γὰρ ἄν ποτε γενόμενον) χαὶ τελευ- 
τήν (ἐτελεύτησε γὰρ ἄν ποτὲ γενόμενον) εἰ δὲ μήτε 
ἤρξατο μήτε ἐτελεύτησεν ἀεί τὲ ἦν χαὶ ἀεὶ ἔσται, 
οὐχ ἔχει ἀρχὴν οὐδὲ τελευτήν. οὐ γὰρ ἀεὶ εἶναι ἀνυ- 
στόν, ὅ τι μὴ πᾶν ἔστι: 

8 [8] --- --- 109, 29 ὅτε δὲ ὥσπερ τὸ ποτὲ γενόμενον᾽ [ἔγ. 2] 
πεπερασμένον τῆε οὐσίαι φησίν, οὕτω καὶ τὸ ἀεὶ ὃν ἄτειρον λέγει 
τῆι οὐσίαι, σαφὲς σπτεποίηχεν εἰττών" “ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔστιν ἀεί, 
οὕτω χαὶ τὸ μέγεθος ἄπειρον ἀεὶ χρὴ εἶναι. μέγεϑος 
δὲ οὐ τὸ διαστατόν φησι [νᾳὶ. ἔτ. 10]. 

4 [4] --- -- 110, 23 [π8οὰ ἔτ, 9] καὶ ἐφεξῆς δὲ τῶι ἀιδίωι τὸ ἄττεει- 
ρον χατὰ τὴν οὐσίαν συνέταξεν εἰπών" “ἀρχήν τὸ καὶ τέλος 
ἔχον οὐδὲν οὔτε ἀέδιον οὔτε ἄπειρόν ἐστιν", ὥστε τὸ 
μὴ ἔχον ἄπειρόν ἐστιν. 

ὅ [9] --- --- 110, δ [πδοὰ ἔν. 4] ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπείρου τὸ ἕν συνε- 
λογίσατο ἐχ τοῦ “εἰ μὴ ἕν εἴη, περανεῖ πρὸς ἄλλο". τοῦτο 
δὲ αἰτιᾶται Εὔδημος [ἴτ. 9 5Ρ.] ὡς ἀδιορίστως λεγόμενον γράφων 
οὕτως ἱεὶ δὲ δὴ συγχωρήσειέ τις ἄπειρον εἶναι τὸ ὄν, διὰ τί 
χαὶ ἕν ἐστιν; οὐ γὰρ δὴ διότι πιλείονα, περανεῖ πηι πρὸς 
ἄλληλα. δοχεῖ γὰρ ὅ παρεληλυϑὼς χρόνος ἄπειρος εἶναι στεραί- 
νων σπιρρὸς τὸν παρόντα. σπτάντηι μὲν οὖν ἄπειρα τὰ πελείω τάχα 
οὐχ ἂν εἴη, ἐπεὶ ϑάτερα δὲ φανεῖται ἐνδέχεσϑαι. χρὴ οὖν διο- 
ρίσαι, πῶς ἄπειρα οὐκ ἂν εἴη, εἰ πλείω: 

Απέβπρ (ἀθηη 68 "ηϊβϑίθ 18, τθηπ Θηΐδίβηθη, θἰημηδὶ δΔηρΘίθΠΡΘΠ 
ΒΑθ6Ώ) πὰ οἷῃ Επᾶθ (ἀθπῃ 65 πιΐββϑίθ ἴα, θη Θη(βίϑη θη, ϑἰηπηδὶ 

βοθμᾶθὺ Β8ὈΘΠ): Βαῦ 68 8150 πίοηῦ δηρθίδηρθη πᾶ ηἰομῦ ρϑοπᾶθι, ΜᾺ 
68 Ὑ᾽ΘΙΏΘΩΣ ἱπωτηθν ὑπ τΪγὰ 68 ἱπιτηθῦ δοίη, 80 δαὺ 68 πϑᾶθγ Απέδηρ 
ΠΟΘ Επᾶθ, Ὥθμπ ἀμηηδρ οι Κϑηπ οὔνγαβ ἱπηη δι βοὶμ, ΜΔΒ Ὡἰομύ 

γοϊ]βιᾶπαϊρ ἵπὶ β'οῖπ δυΐρθαί, 

8. Βοηάδγη ρ᾽θίοι τῦῖθ 68 ἱπητηθγ αν ἰβῦ, 80 ΠΊ11858 68 ΒΌΘΝ ἱπηΠΊΘΓΟΔΓ ΟΣ 

Οτῦβθο ἤ8οὴ ἀπο ηα ἸΟἢ βοΐ πῃ, 

4. ΝΙΟΒίθ, νὰ8 Απέβηρ ὑπ Ἐπᾶὰθ Βαΐ, ἰβὲ ϑυὶρ οὐθὺ ὉπΘΠ] 0}, 

ὅ. Ὑᾶτο 68 πού οἷπθθ, 80 ψὔγαθ 68 ρορθῃ οἷπ ἃπάθγθθ οἷηθ ΟὙὝΘΏΖΘ 
ὈΠάθη. 

τελευτὴν ἔχει. εἰ δέ τί ἐστιν ἄφϑαρτον, τελευτὴν οὐκ ἔχει. τὸ ὃν ἄρα ἄφϑαρ- 
τον ὃν τελευτὴν οὐκ ἔχει. τὸ δὲ μήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε τελευτὴν ἄπειρον 
τυγχάνει ὄν. ἄπειρον ἄρα τὸ ὄν. 
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ὁ [δ] ---- ἀθ ολθϊο δ57, 14 τοῦ γὰρ αἰσϑητοῦ ἐναργῶς εἶναι δοχοῦν- 
τος, δὲ ἕν τὸ ὃν ἐστιν, οὐχ ἂν εἴη ἄλλο παρὰ τοῦτο. λέγει δὲ 
ΤΙ. μὲν ἱεὶ γὰρ εἴη, ἕν εἴη ἄν᾽ εἰ γὰρ δύο εἴη, οὐχ ἂν 
δύναιτο ἄπειρα εἶναι, ἀλλ᾽ ἔχοι ἂν πεέρατα πρὸς 
ἄλλη λα᾽, Παρμενίδης δὲ “οὖλον --- ἀγένητον [ἢτ. 8, 4]. 

ὦ [6] τ᾿ ΡΒγβ. 111, 18 λέγει δ᾽ οὖν ΜΙ͂. οὕτως τὰ πρότερον εἰρη- 
μένα συμπεραινόμενος καὶ οὕτως τὰ περὶ τῆς χινήσεως ἐτεάγων" 

οὕτως οὖν ἀΐδιόν ἐστι καὶ ἄπειρον χαὶ ἕν χαὶ ὅμοιον 1 

πᾶν. καὶ οὔτ᾽ ἂν ἀπόλοιτο οὔτε μεῖζον γίνοιτο οὔτε ὃ 
μεταχοσμέοιτο οὔτε ἀλγεῖ οὔτε ἀνιᾶται εἰγάρτιετού- 

των πάσχοι, οὐχ ἂν ἔτι ἕν εἴη. δὲ γὰρ ἑτεροιοῦται, 
ἀνάγκη τὸ ἐὸν μὴ ὁμοῖον εἶναι, ἀλλὰ ἀπόλλυσθαι τὸ 

πρόσϑεν ἐόν, τὸ δὲ οὐχ ἐὸν γίνεσϑαι. εἰ τοίνυν τριχὶ 
μιῆεμυρίοις ἔτεσιν ἑτεροῖον γίνοιτο ἰτὸ τεᾶν; 8ο Ηἶογ, ἔθ}: 
ΒΠΏΡ]. ἀθ οβϑῖο 118, 22], ὀλεῖται ἂν [1. πᾶν] ἐν τῶι παντὶ, 
χρόνωι. ἀλλ᾽ οὐδὲ μεταχοσμηϑῆναι ἀνυστόν᾽ ὃ γὰρ 8 
χόσμος ὃ πρόσϑεν ἐὼν οὐκ ἀπόλλυται οὔτε ὃ μὴ ἐὼν 
γίνεται. ὅτε δὲ μήτε τιροσγίνεται μηδὲν μήτε ἀπόλ- 

6. Τοπη ἔ4118 68. ἀΐθα [πάρη οῖ υποπαϊοῖ, [γ. 4] πᾶτθ, πᾶτθ 65. οἷπβ. 
θθηη ἄγ 68 σζυγοὶ Πίηρθ, 80 Κῦπηϊθηῃ βἰθ ποθ πη] ]οἢ βοὶῃ, Βοῃ- 
ἄθτπ ὈΠαθίθη σθρθη οἰπαπᾶθν ΟὙΘΏΖΘη, 

ἡ. (Ὁ Κὸ ἰβὲ 6 ἄθῃπ οπὶς ὑπᾶ ἀηθηα] θοῦ ἀπ οἷπβ ὑπὰ νο]]βδίαπαϊνς 
δἰ οἰομπιβϑις. (2) Ὁμπᾶ 68 Κόπηνθ ηΐορῦ αῃίουρθῆθη ΟὗΘΥ 5ἰοἢ σψϑῖ- 
στόββοσπ οὗδθυ ὑπηρθοϑίβ! θη, ποοὴ θρῆπαάθί 68 ΘΟ ΠΊΘΟΥΣ οὗογ Τωοἰα, 
θθππ οιηρίδηἀθ 68 ἀουρ]θίσῃθη, 50 υνᾶγθ 68 πιομύ ᾿πθ ἢν οἶπθβ, Ἧ ἵγὰ 
68 πᾶΠΉΠΟΝ δηᾶθγβ, 80 πι88 ΠΟΥΘΠΙΡΟΣ οἶδ ἀβ8, γὰβ ἰδ, πἰοδὲ 

ἸΘ ΩΣ ρ᾽ οἰ οπιβϑϑὶρ γουβαη θη βοῖη, Βοη θυ 698 πλ88 ἀδᾶβ ψὰ8 ΨΟΓΒΘΥ 
ψουβαηθη ΜΓ Ὀπίουρθῃθη πὰ 88 ψὰβ πἰουῦ νοσβδηάθη ΜΙ Θηΐ- 
βίθῃθῃ. Ὑθμη 65 πὰ 8180 ἴῃ Ζϑμηἰδυβοπα 8 Πγθη δ οἢ ΠὰΓ ὑπὶ οἱ 
Ηδδῦ δηᾶθτβ πῦγαθ, 80 πλι188 65 ἴῃ ἀν Εὐπὶρ κοὶῦ νο ]βίβηαιρ σὰ αταμπᾶθ 
δϑθθη. (8) ΑΡΘΥ δὰοι οἷπθ {Πηροβίδ! πὴρσ ἰδῦ ἀπτηδρ! οι, θη ἀἷθ 
ἔγάμοτθ (ἀθϑίδ!απρ σαν πίομῦ ἀπύοῦ ἀπᾶ αἷθ πίομε ψοσβαηάθηθ ϑηῦ- 
βίϑες πίομξ, δ᾽ πύθηαι ἈΡΘΥ ποθ ἀδσυκοιηπῦ ἀπ πἰομίβ νϑυϊοσθῃ 

β εἰ δὲ ἄπειρον, ἕν. εἰ γὰρ δύο εἴη, οὐκ ἂν δύναιτο ἄπειρα εἶναι, 
αλλ᾽ ἔχοι ἄν πέρατα πρὸς ἄλληλα. ἄπειρον δὲ τὸ ὄν" οὐκ ἄρα πλείω 

71 τὰ ὄντα᾽ ἕν ἄρα τὸ ὄν. ἀλλὰ μὴν εἰ ἕν, καὶ ἀκίνητον τὸ γὰρ ἕν ὅμοιον 4 
2 ἀεὶ ἑαυτῶι" τὸ δὲ ὅμοιον οὔτ᾽ ἂν ἀπόλοιτο οὔτ᾽ ἂν μεῖζον γίνοιτο 
οὔτε μετακοσμέοιτο οὔτε ἀλγεῖ οὔτε ἀνιᾶται. εἰ γάρ τι τούτων 
πάσχοι, οὐχ ἂν ἕν εἴη. τὸ γὰρ ἡντιναοῦν κίνησιν κινούμενον ἔχ τινος καὶ 
εἰς ἕτερόν τι μεταβάλλει. οὐθὲν δὲ ἦν ἕτερον παρὰ τὸ ὄν οὐχ ἄρα τοῦτο 
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λυται μήτε ἑἕτεροιοῦται, πῶς ἂν μεταχοσμηϑὲν τῶν 
ἐόντων εἴη; δὲ μὲν γάρ τι ἐγίνετο ἑτεροῖον, ἤδη ἂν 
καὶ μεταχοσμηϑείη. οὐδὲ ἀλγεῖ" οὐ γὰρ ἂν πᾶν εἴη 4 
ἀλγέον (οὐ γὰρ ἂν δύναιτο ἀεὶ εἶναι χρῆμα ἀλγέον), 
οὐδὲ ἔχει ἔσην δύναμιν τῶι ὑγιεῖ. οὔδ᾽ ἂν ὁμοῖον εἴη, 
εἰ ἀλγέοι" ἀπογινομένου γάρ τευ ἂν ἀλγέοι ἢ προσ- 
γινομένου, χοὐχ ἂν ἔτει ὁμοῖον εἴη. οὐδ᾽ ἂν τὸ ὑγεὲς ὃ 
ἀλγῆσαι δύναιτο᾽ ἀπὸ γὰρ ἂν ὄλοιτο τὸ ὑγιὲς καὶ τὸ 
ἐόν, τὸ δὲ οὐχ ἐὸν γένοιτο. χαὶ περὶ τοῦ ἀνιᾶσϑαιεβθ 
ὡυτὸς λόγος τῶι ἀλγέοντι. οὐδὲ κενεόν ἐστιν οὐδέν᾽ 1 
τὸ γὰρ χενεὸν οὐδέν ἐστιν" οὐχ ἂν οὖν εἴη τόγε μη δέν" 
οὐδὲ χινεῖται' ὑτοχωρῆσαι γὰρ οὐχ ἔχει οὐδαμῆι, 
ἀλλὰ πλέων ἐστίν. εἰ μὲν γὰρ χενδὸν ἦν, ὑπεχώρει 
ἂν εἰς τὸ χενόν᾽ χενοῦ δὲ μὴ ἐόντος οὐχ ἔχει ὅχηι 
ὑποχωρήσει. πουχνὸν δὲ χαὶ ἀραιὸν οὐχ ἂν εἴη. τὸ 8 
γὰρ ἀραιὸν οὐχ ἀνυστὸν πλέων εἶναι ὁμοίως τῶι 

Ξομύ ΟὐθΥΓ δηᾶθυβ σῖγα, τῦῖθ 801108. 68 ἤδοὴ ἀογ Τὐτηρδβία!ἑηρ ποοὶ Ζὰ 
ἄθπι ϑβοϊθμάθῃ ΖΒ] Ῥθηη τᾶγαθ οὕναβ ἃπᾶθιβ, ἄδημ τἄγθ 68 8 
Βογοὶίβ υτηροδϑία]! οί, (4) Αὐοὴ ϑιηρῆηδοι 65 Κοίμϑῃ β'ομπιθσσ. Τθμπ 

68 Κὄππίιθ πἰομὺ νο ]βιβπαϊρ πὶ βίῃ δαΐρθημ, πὴ 68 ἴππ ορἕβηαθ 
(ἄθμππ οἷ βομπηογΖ θπηρβπᾶθπαθβ Ὠΐηρ Κὄππίο πἰομὺ ουΐρ βθἷ), απὰ θθ- 
βἰἐχὺ διοι πίοι ἀἴθβϑὶθθ Καῖ τῖθ οἷη ροϑαπᾶθβι Αὐὸ πᾶσ 68. πἱομί 
εἰς μτηξϑδὶς νοσμβδηᾶθη, πθπη 68 ΟΠ ΠΟΥ οιηρίβηάο, ΤΘμΠ 68 6π|- 
Ρἰδπάθ ἴἢη ἀοοῖὶ ἅδον Ζα- οάϑν ΑΌρδηρ ἰγρπᾶ οἷπθβ Ὠίηρθβ, απ 68 
ὙΙΘ 80. πίομῦ ΓΘ ὩΣ ρἸθομπ ϑεῖρ γοσμαπάθη, (6) ἀπο Κῦπηΐξθ ἄδ8 
Οεβϑαπᾶάθ πἰομῤ ΟὮ] ΘΒ ΠΊΘΟΥΣ οπιρῆπάθη, Πθμὰ ἀδππ ρἷηρθ 8 ἀδ8 
Οοϑαπᾶθ απ ἀκ Ὑογβαηᾶθηθ σὰ αταπᾶθ, απᾶὰ ἀδ8 ΝΘ νου βδηθηθ 

ϑηβίηἀθ. (0) Ὁπᾶ ἔν αἴθ Τ,οἰἀοιηρῆπάπηρ οἷ ἀθν Βουγοὶβ θΌθηβο. 
(ΠῚ ΑὐοΒ ρἰθθὺ 68 Κοίη 1,ϑοτθβ. θηη ἀδ8 1 ϑοτθ ἰβὺ πἰοίβ, 4180 Καπ ἢ 
ἄδλθ, τὰ8 6 πἰομίβ ἰδὲ, πίον νοσβαπᾶθῃ βοῖπ, [{π4 65 [45 ϑοίοπαο) 
Καπη βίοι ἀθοσθσθη δαὶ πἰοῦ Ὀθθρθη. Πθπμη 65 Καηῃ πἰγροπἀβῃϊη 
δυϑθίομθη, βοηάθγῃ ἰβὺ ν ]]. Ῥθηη ΩΤ 68 Θ6Υ, 80 ΜΟΙ’ 68 ἰῃ᾽8 

Ιροθ 818. Πὲ 68 πὰ Κοίῃ 1 Θογθ8 σίϑθί, 80 δῦ ὁ5 Κοίπθῃ Βϑαπὶ 
Ζὰπὶ Αὐδτθίομθη, (8) Αὐοὴ Καπη 68 Κοίη Ὠϊομῦ οὔον Ὠἅπη φϑΌθῃ, 

Ῥθηῃ ἀδ8Β Ὠάπηθ Καππ ἀηπιῦρ] ὁ ἀμ η]οἢ γ0}} βοὶμ τῖθ ἀδ8 ΤΟ ίο, 

11 κινήσεται. καὶ κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον οὐδὲν κενόν ἐστι τοῦ ὄντος" τὸ γὰρ ὅ 
χενὸν οὐδέν ἐστιν οὐκ ἂν οὖν εἴη τό γε μηδέν. οὐ κινεῖται οὖν τὸ 
ὄν. ὑποχωρῆσαι γὰρ οὐκ ἔχει οὐδαμῆι χενοῦ μὴ ὄντος. ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰς 
ἑαυτὸ συσταλῆναι δυνατόν" εἴη γὰρ ἄν οὕτως ἀραιότερον αὑτοῦ καὶ πυχνότε- 

8 ρον᾽ τοῦτο δὲ ἀδύνατον. τὸ γὰρ ἀραιὸν ἀδύνατον ὁμοίως πλῆρες εἶναι 
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πυχνῶι, ἀλλ᾽ ἤδη τὸ ἀραιόν γε χενεώτερον γίνεται 
τοῦ πυχνοῦ. χρίσιν δὲ ταύτην χρὴ ποιήσασϑαι τοῦ 9 
πλέω χκαὶ τοῦ μὴ πλέω" εἰ μὲν οὖν χωρεῖ τι ἢ εἰσδέχε- 
ται, οὐ πλέων᾽ δὲ δὲ μήτε χωρεῖ μήτε εἰσδέχεται, 
πλέων. ἀνάγχη τοένυν πλέων εἶναι, εἰ χενὸν μὴ 10 
ἔστιν. εἰ τοίνυν πλέων ἐστίν, οὐ κινεῖται. 

5. [7] βίχερι, ἀθ Ἵβϑϑθῖο ὅδ8, 19 εἰσχεὼν γὰρ [Μ6].} περὶ τοῦ ὄντος ὅτι 
ἕν ἐστι χαὶ ἀγένητον καὶ ἀχένητον χαὶ μηδενὶ χενῶι διειλημμέ- 
γον, ἀλλ᾽ ὅλον ἑαυτοῦ πλῆρες, ἐπάγει “μέγιστον μὲν οὖν 1 
σημεῖον οὗτος ὁ λόγος, ὅτι ἕν μόνον ἔστιν᾽ ἀτὰρ χαὶ 

τάδε σημεῖα. εἰ γὰρ ἦν πολλά, τοιαῦτα χρὴ αὐτὰ ἃ 
εἶναι, οἷόν περ ἐγώ φημι τὸ ἕν εἶναι. εἰ γὰρ ἔστι γῆ 
καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ χαὶ πῦρ καὶ σίδηρος καὶ χρυσός, 
καὶ τὸ μὲν ζῶον τὸ δὲ τεϑνηχός, καὶ μέλαν καὶ λευχὸν 

καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα φασὶν οἱ ἄνϑρωποι εἶναι ἀληϑῆ, 

βομᾶάθγῃ ἀυτοῦ ἀδ8 Πῦππθ θηϊβίθῃς 16 Ὀδγοὶίβ οὔνγαβ, ἀδ8 ᾿ϑϑῖοσ ἰδὲ 
418. ἀδ8 Ὁομίθ. (9) Μϑδῃ πὰ88 θῦθῃ ἐοϊροημάθη {Ππίθγβο θα συίβομθη 
ΜΟΙ απὰ ΝΙΟΙΙνΟΙ] τπδοῆθη: ἔαβϑὺ 8180 οἄδ πἰπηπὴῦ οἷῃ Πὶηρ ΠΟΟΒ 
Οὗνταβ ἴῃ 510} δυῦ, 850 ἰϑῦ 68 πἰοῃξ γ0ὺ]]; ἔαδϑέ 685 δῦ ηἰομίβ ὑπ 

πἰπητηῦ το μΐθ δαΐ, 80 ἰδὺ 68 γνῸ}}. (10) 80 τηββ 68 ἀθιλμδοῦ ψ0]] βοΐ, 

ὙΘΠΠ 65 ὨἰΟδΕ ΙΘῸΣ ἰδὲ, [ϑὺ 68 δἷβο γ0Ὸὺ}1, ἀδῆη Ὀθυορύ 68. βίου ηἱομς, 
8. () Τίοβο ᾿Παγϊθσαηρ ὈΠΠἀθὲ ἀθη το μ ρβίθῃ Βουγεὶβ Γὔγ ἀἷθ Ἐϊηχζίρ κοῖῦ ἀθ8 

ϑθίηβ. ΑὔϑΥ δὴ ἐοϊροπᾶθ βμηκχίε ἰαβδβοῖ βι0}} 818 Βϑιγοῖβο απ  δγεη. 
(2) Οδθ᾽ 68 νἱϑὶθ Τίηρθ, 80 τηϊββίθῃ βδίθ αἰθβθ θη ΕἸρθηβομαξίθη Ὀ6- 
5 Ζθη, αἷθ ἴθ δ ἢ σὸὰ ἄρῃ ΕΠῚ5 διιββᾶρθ, ΘΠ 68 πᾶπι!ο Ετάρ, 

γαββου, λυ πὰ Εδαθῦ υπᾶ Ἐϊδθη πὰ ΟοΙά ροἰθού, ἀπ 88 δἷῃθ 
Ἰοθρθμα ἀββ δπάθτθ ἰοὺ υὑπᾶὰ βοῦνασζ υπᾶὰ τοῖββ ὑπὰ 850 νϑίίοσ ἰβί, 

ψγ85 αἴθ 1,ϑυΐθ 41165 δ τ ὶγΚΊ Ὼ ΑΙ θη, σθπη ἀ885 8180 γογβδπᾶάβθη 

τῶι πυκνῶι. ἀλλ᾽ ἤδη τὸ ἀραιόν γε κενότερον γίνεται τοῦ πυ- 
κνοῦ" τὸ δὲ χενὸν οὐχ ἔστιν. εἰ δὲ πλῆρές ἐστι τὸ ὃν ἢ μή, κρίνειν χρὴ τῶι 
εἰσδέχεσϑαί τι αὐτὸ ἄλλο ἢ μή" εἰ γὰρ μὴ εἰσδέχεται, πλῖρες. εἰ δὲ εἰσόέχοι- 
τό τι, οὐ πλῆρες. εἰ οὖν μὴ ἔστι χενόν, ἀνάγχη πλῆρες εἷναι" εἰ δὲ τοῦτο, μὲ 
χινεῖσϑαι, οὐχ ὅτι μὴ δυνατὸν διὰ πλήρους κινεῖσθαι, ὡς ἐπὶ τῶν σωμάτων 
λέγομεν, ἀλλ᾽ ὅτι πᾶν τὸ ὃν οὔτε εἰς ὃν δύναται κινηϑῆναι (οὐ γὰρ ἔστι τι 
παρ᾽ αὐτό) οὔτε εἰς τὸ μὴ ὄν" οὐ γὰρ ἔστι τὸ μὴ ὄν. 

ταῦτα μὲν οὖν ἀρχεῖ τῶν Μελίσσου ὡς πρὸς τὴν ̓ Αριστοτέλους ἀντίρρη- 
σιν" τὰ δὲ λήμματα αὐτοῦ ὡς συνελόντι φάναι τοιαῦτα᾽ 'τὸ ὃν οὐ γέγονε" τὸ 
μὴ γενόμενον ἀρχὴν οὐκ ἔχει, ἐπειδὴ τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχει" τὸ μὴ ἔχον 
ἀρχγν ἄπειρον" τὸ ἄπειρον μεϑ᾽ ἑτέρου δεύτερον οὐχ ἂν εἴη, ἀλλ᾽ ἕν᾽ τὸ δὲ 
ἕν χαὶ ἄπειρον ἀκίνητόν ἐστιν. 



Β. ἘΝ. 1. 8. 1568 

εἰ δὴ ταῦτα ἔστι, καὶ ἡμεῖς ὀρθῶς ὁρῶμεν καὶ ἀχούο- 
μεν, εἶναι χρὴ ἕχαστον τοιοῦτον, οἷόν περ τὸ πρῶτον 

ἔδοξεν ἡμῖν, καὶ μὴ μεταπέστειν μηδὲ γίνεσθαι ἕτε- 
ροῖον, ἀλλὰ ἀεὶ εἶναι ἕκαστον, οἷόν πὲρ ἐστίν᾽ νῦν δὲ 
φαμεν ὀρϑῶς ὁρᾶν χαὶ ἀχούειν χαὶ συνεέναι. δοχεῖϑ 
δὲ ἡμῖν τό τε ϑερμὸν ψυχρὸν γίνεσθαι καὶ τὸ ψυχρὸν 
ϑερμὸν χαὶ τὸ σχληρὸν μαλθαχὸν καὶ τὸ μαλθακὸν 
σχληρὸν καὶ τὸ ζῶον ἀποθϑνήινσχειν χαὶ ἐκ μὴ ζῶντος 
γίνεσϑαι, χαὶ ταῦτα πάντα ἑτεροιοῦσϑαι, καὶ δτεῆν 
τε καὶ ὃ νῦν οὐδὲν ὁμοῖον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅ τε σίδηρος 
σκληρὸς ἐὼντῶι δαχτύλωι κατατρέβεσϑαι ὅμοῦ ῥέων, 
καὶ χρυσὸς χαὶ λέϑος καὶ ἄλλο ὅ τι ἰσχυρὸν δοχεῖ 
εἶναι πᾶν, ἐξ ὕδατός τε γῆ καὶ λίϑος γίνεσθαι" ὥστε 

συμβαίνει μήτε ὁρᾶν μήτε τὰ ὄντα γινώσχειν. οὐ 4 
τοένυν ταῦτα ἀλλήλοις ὁμολογεῖ. φαμένοις γὰρ εἶναι 
πολλὰ καὶ ἀέδια καὶ εἴδη τε χαὶ ἐσχὺν ἔχοντα πάντα 
ἑτεροιοῦσϑαι ἡμῖν δοκεῖ καὶ μεταπίπτειν ἐκ τοῦ 

ἑχάστοτε ὁρωμένου. δῆλον τοένυν, ὅτι οὐχ ὀρϑῶς ὅ 

ἑωρῶμεν, οὐδὲ ἐχεῖνα πολλὰ ὀρϑῶς δοκεῖ εἶναι" οὐ 

δύ υπὰ ψῖν τἱομρ Βοῆθῃ πἀπᾶ ᾿ὔγθη, 80 τῆ85 6468 γοὴ ἀΐθβοη Ὀΐηρθη 
ἀϊο ΕἸρθηβομαῦν Ὀθβιίζθη, ἀἰθ τῖγ σοη Απέβηρ δὴ ἴῃπὶ Ὀοίροὶορὲ ΒΔΌΘΩ, 
ἃ, ἢ. 68 ἀδγέ ηἰομῤ ὑτηβοθίαρθη οὐδ δηᾶθιβ ψογάθῃ, βϑοπᾶάθτῃ ᾿ἰθᾶθβ 
ΘἰΏΖΘΙΠΘ ΠΎ188 ἱπΊΠΊΘΓΔΔΓ 80 86} Ὑἱ6 685 ρογϑάθ ἰδέ, ΝΠ Ὀομδαρύθῃ 
ΥΙΡ 78 ΔΌΘΙΓ ἀοο} τἱομερ Ζὰ βθῆθη, σὰ πότθη ὑπ Ζὰ ἄθηκοη, (83) Ὁπᾶ 
ἀοοῖ βοδιϑίηῦ 'π8 ἀββ ὕδιπθ Καὶ απᾶὰ ἀδ8 Καὶ ἐθ ψᾶῦπι, ἀδ8 Ηδτίβ 

τ ἢ ἀηὰ ἀ48 Ὑοἴομθ Βατὶ σὰ πογᾶάθη ὑπ ἀδβ 1,.ϑΘθηᾶθ Ζὰ βίθυ θη 
παπᾶ 88 ἀθῃ ΝΙΟΒΕ θη άθη 1ϑρθῃ σὰ Θϑηϊβίθῃθη, πα 4116 ἀϊθβο Ὗ6- 
ποτα ηρθ πη ὙΟΥ 5:0 ἢ Ζὰ σϑῆθῃ, πη πἰ 8 88 ΔΓ ἀπ γγ)88 Ἰϑίζὺ ἰβύ 
56} ζὰ ρ᾽θίομθη, υἱθιηθὴν ἀδ8 Ἐϊβθη ἱτοίζ βϑίμον Ηδτίθ ἰῃ Βουσαπρ 
τηϊν ἄθῃι ΕἾΠΡΌΣ βίο. δοζυγοίθθη, ἰηᾶθπι 68. δ᾽] ΠΟ ἢ νοσβο σπαθί, 

παπᾶ οϑόη8οὸ αο]ά ἀπ βέοίη πὰ 41168 γγ88 βοηβὺ ζὰγ ἔϑαυ σε, απ δὰβ 
ὝγΑβθοῦ Εγάθ υπᾶὰ ϑιοίῃ ζὰὰ ϑηἰβίθῃθη. ᾿ατθὰβ δυρίθὺ βίοι, ἀδβ8 ΜΠΓ 
ἀκ5 ὙΚΙΘΒΘ. ππϑάθυ βϑθθη ΠΟΘ. νϑγβίθμθῃ Κὄόπηθη, (4) [)88 βιἰϊπηῦ 
ἄἀθπῃ 8180 πίομι τη οἰπαμᾶθσ, Ῥθηπ Οὔ δῖοι τὴγ Ὀθμδαρίθῃ, 65 βἂδθ 
νἶθῖθ ουῖρο Πίηρο, αἴθ ἴῃσο δδϑέηηηέεπ Οἰϑβία! θη ἀπὰ ἴἢγο Εδαρ κοῖς 
θοβἄββθῃ, ἰθῃσί ὑπ ἀθγ Αὐρθηβομοίπ δὰ αταπμα ἀογ δἰησθίηθη Ὑ ΔΕτγ- 

πϑμηπηρ, ἀ485 81168 βίο. ἅπαθτί πᾶ ἀμπηβολ]ᾶρι. (Ὁ) ΕΒ ᾿ἰθρὺ αἶβὸ 
δυΐ ον Ηδηά, ἀδθ8 πηβον Β]ΙΟΚ βοὴ ὑδαβορίθ απ ἀ6488 ἄἀθὺ ΑΠβομθίῃ 

Ἶθποῦ ὙἹΘΙ μοῦ σου Τίηρθη ἰτρθείβοι ἰδέ. Ῥθηὴ ἄχθη βὶθ τ ΓΚ] ΘΒ, 



1684 20, ΜΕΠΙΞΒΟΞ. Β. ΕᾺ. 5--12, 

γὰρ ἂν μετέπιπεεν, εἰ ἀληϑῆ ἦν ἀλλ᾽ ἦν οἷόν περ 

ἐδόκει ἕχαστον τοιοῦτον. τοῦ γὰρ ἐόντος ἀληϑινοῦ 

χρεῖσσον οὐδέν. ἢν δὲ μεταπέσηι, τὸ μὲν ἐὸν ἀπώ-θ 

λετο, τὸ δὲ οὐχ ἐὸν γέγονεν. οὕτως οὖν, εἰ πολλὰ 

εἴη, τοιαῦτα χρὴ εἶναι, οἷόν περ τὸ ἕν. 
[8] βτρι, ῬΈγβ. 109, 84 [πδοὰ ἔγ. 10; βοι]υθ8. δὰβ 8, 87, 6. σὰ- 

βοίαρι}) ὅτε γὰρ ἀσώματον εἶναι βούλεται τὸ ὃν [Με].}, ἐδήλωσεν 
εἰπών" “εἰ μὲν οὖν εἴη, δεῖ αὐτὸ ἕν εἶναι" ἕν δὲ ὃν δεῖ 

αὐτὸ σῶμα μὴ ἔχειν. {(εὲ δὲ ἔχοι πάχος, ἔχοι ἂν μό- 

ρία, καὶ οὐκέτι ἕν εἴη). 
10 [10] --- --- 109, 82 [πδοὰ ἔγ. 8] μέγεϑος δὲ οὐ τὸ διαστατόν 

φησιν᾽ αὐτὸς γὰρ ἀδιαίρετον τὸ ὃν δείχνυσιν [Μ6}." εἐ γὰρ 
δεήιρηται, φησί, τὸ ἐόν, κινεῖται" χινούμενον δὲ οὐχ 
ἂν εἴη: ἀλλὰ μέγεϑος τὸ δίαρμα αὐτὸ λέγει τῆς ὑποστάσεως. 

- 

ΘΟΕΕΑΙΒΟΗΤΕ ΕἘΒΑΘΜΈΝΤΕ. 

11 ῬΑΙΑΕΡΗΑΤ, ἀ6 ἱπογοάϊθ, [Βο νἀ θ! θοι ἃ. ΠῚ σνόγοιν, Φδμγ., νρ]. 

Βμοί. ἃ. 506. αγοῆ. Ο᾽ ΑἸδα. 3 ». 15) ν. 268, 10 Υοβι, ἀεὲ δὲ ἔγωγε 
ἐσιαινῷ τοὺς συγγραφέας ϊέλισσον χαὶ “Ἱαμίσχον τὸν Σάμιον 
[Ργεβαρόγθον, 8. βομνπαθ! τῖθξ ἃ, Ασομγίαβ Ὀΐορ. ΠῚ 22] ἐν ἀρχῆι 
λέγοντας" “ἔστιν ἃ ἐγένετο χαὶ νῦν ἔσται ΟὟ ἄδβμον ἀδγ 
ΒΟΒ απ 6] ἄθ5 ΕὙΊΘΈΝΤ. πγίμ, Π| 18 ἑάδθο ὑθγὸ [Ταὰρἱτογ] ἐπ οἱσμιη 
σοηυογος αἰοϊ φμοῦ γογαπί διοϊοσὶ, χμαριὶ πιαχίριθ Μεϊϑίος 

[πιο σίας 6] Εἰϑοίοιδ, φιυὺ οπιπίμηι διοϊοσογαπι δϑηίθπέίας αἰδριι- 
ἑαυὶέ οἰο. ὃ 

13 ΟἸἙΓΕΟΉΙΒΟΗ - ΒΥΕΙΒΟΗΕ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΕΝΒΡΕΘΟΗΕ ἐδδον ἰδ δϑθῖθ ὕΐδθυβ. 
ν. Εγβ86ὶ [ΕΒοίῃ. Μ, δ1, ὅ39 π. 81]: ΜοΙῖββοβ μαῦ ρϑβαρὺ: βθὴγ ἄγρθγ- 

80 ΒΟ] ρθη βἰθ πἰομῦ πὶ, δοπάθγῃ θά 68 Ὀ]Θ 00 50 Μῖ8 68 νογάθιηῃ 808- 
βδἢ, Ῥθπη βίᾶγκον 418 ἀΐθ πῖγ ΚΠ οι νοσμδηάθπθ ΥΥ̓ΔΕγ μου ἰβὲ πἰομίβ. 
(0) Βομιᾶρε θοῦ θύνγαβ πὶ, 80 ρϑὴῤ ἀδβ ψουμβαηάθπθ σὰ αταπαθ ἀπᾶ 
ἀδβ ΝΘ νοσμβαπᾶθηθ ἰδ ϑηίβίθηᾶθη. 80 δυρίθοέ βίο α͵βδο: σ᾽ 68 
αἷμ ψ ΘΙ μος στοὰ Πίηρθη, 80 πιβϑίθῃ 5816 ρϑπδὰ ἀϊθβο θη Ἐΐρθη- 
βοβιδίγθη Ὀθβίζθη τῖθ ἀδβ8 ἘΠῚ8, 

9. ὕϑμπη 68 δ8δο ὥδουἠαμρί γοτβαπάθη ᾿ἰϑὲ, 80 πι88 685 ϑἷπβ βίῃ. [80 
68 ἈΌΘΓ οἰῃβ, 80 ἀδγῇ 68 Κοίπθη Κῦγρου ᾿θβίύζθῃ. Βθβᾶββθ 8 Ὠίοϊο, 
80 ᾿βοβᾶββθ 685 δ Β Το] ἀπά νᾶτο ἄδηπ πίοιῦ ΤΠΘὮΓ οἰῃθβ, 

10. ϑῃηῃ. ἀδ8 βοϊθῃηθ ρϑίθι!ς ἰδ, ἀδπῃ Ὀοϑιορὺ 68. βίο. δοι, Ὑὔθππ 68 

βίου. δῦϑὺ Ὀουθρί, ἄϑηη Ὠδτί βοὶπ βιοίη δαΐ, 
11. ΥὙαλβ ρσονογάθῃ, ἰδ απὰ τῦϊγὰ ἱπηπηθγάϑυ βοίη, 



20. ΜΕΠΙΒΒΟΒ, Β. ΕΈ. 12. 21. ἘΓΡΕΘΟΚΊΙΕΞ, Α.1. ΕΒῈΝ. 15δὅ 

116} θη Ἰοῖ ἅδον ἀἶθ ἀπηϊσο Ατθοῖς, ἀατοι αἀἷθ ἀἷο ᾿ϑθοπάθῃ βἰος δὉ- 

τα πθη πα ϑιτη θη : ἀιγοι πϑομι]!οὴο Εϑίβοη ἀπὰ τ μβϑρο ὕΥ δπα6- 
ΤΌΠΡΘΗ, ἰπαθηη βὶθ 5077" ΒΟ θη ἄθη τ] οινορίθη ὙΥ οσθη ἀ685 Μθθγθβ 
ΕΙηἔβἤσοη ἀπᾶ τηϊξίθη ἀδτίη νου βαιτοπα ζυίβομβοη Τοὰ ἀπά 66 η 
βοῦπθθοη ἀπα ἔτθηα ἀηα τοὶ δηξἔογης σοῦ ἴπσθη Ομ παησθη πϑ θη, 
ΠΏΣ ἀπὸ Οθυΐηη ΖΟΒΑΠΊΠΊΘη Ζὰ ὈΓΏΡΘΗ, σῸ} θη) βἰθ ηἰοῃῦ τΐββθῃ, 
ΜΟΥ ἴδ Ροὶ ἴσθι Τοάθ οεῦθη πἱγᾶ, πᾶ πἰομῦ ἡ ]θὴ βἰθ αἷθ μουτ- 

ποθ βοθδίζο ἀογ Ὑ θιβμοῖς ουουθθη, ἀθθη 86 ποδί οπὐδαββοσὶ 

ψογάθη, ἀδα αἷθθ, ψβθγθηα 56 66 ἴβῆσθη ΕὙθαπᾶθη 8418 Εσῦθ Ὠἰηΐοι- 

Ἰαϑβθῃ, ἀοοΐ αμοΐ ταὶϊδ ἴῆποα σζὰσ Ὀππίογοιε ἔδηγτο ἀπᾶὰ ἴππθη πΐομὲ 

γϑυ]οσθῃ ρος. πὰ 65 θζοαρθη αἷθα αἷθ Ὑ᾽ ουβιᾷπάϊρθη, ἱπάθπι βἰθ 
βασθη: “ἀογ πὰ ἀθν ὙΥ̓οἶβθ ἰδὲ ρεβίοσθθη ἀπ πἰοδὺ βοῖμθ ΥΥ οἰβμοὶς, 

21. ἘΜΡΕΠΟΚΊΕΝ. 

Α. ΠΕΒΕΝ ὉΝῸ ΠΕΗΒῈΕ. 
[Ἐ8ὲνΐ. 

1. ΤΑ ττῦβ Πιοσ. ΥὙἹΠ 51---ἴ1. 

᾿Ἐμπιεδοχλῆς, ὥς φησιν Ἱππόβοτος, ἸΠέτωνος ἦν υἱὸς τοῦ Ἔμ- 
“πτεδοχλέους ᾿χραγαντῖνος. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ Τίμαιος ἐν τῆι πεντε- δὶ 
καιδεχάτηι τῶν Ἱστοριῶν [ΕἘῊἨΟΘῚ 216 ἔτ, 98] ζττροσιστορῶν) ἐπίσημον 
ἄνδρα γεγονέναι τὸν Ἐμττεδοχλέα τὸν ττιάτεττον τοῦ ποιητοῦ. ἀλλὰ 

5. χαὶ Ἕρμιτεττος [ΕῊΘ ΠῚ 42 ἔτ, 27] τὰ αὐτὰ τούτωι φησίν. ὁμοίως 
Ἡραχλείδης ἐν τῶι Περὶ νόσων [ἴτ. 74. 88), ὅτε λαμτιρᾶς ἦν οἰχίας 
ἱπιποτροφηχότος τοῦ πάππου. λέγει δὲ χαὶ ᾿Ερατοσϑένης ἐν τοῖς 
᾿Ολυμπιονίχαις τὴν πρώτην καὶ ἑβδομηχοστὴν ὀλυμπτιάδα [496] 
γενιχηχέναι τὸν τοῦ έτωνος πατέρα, μάρτυρι χρώμενος ᾿Αριστοτέλει 

10 [ἴτ. 71. ᾿Απολλόδωρος δ᾽ ὅ γραμματικὸς ἐν τοῖς Χρονικοῖς 
[ΕἘῊΟῚἿ 4417 ἔν. 87] φησιν ὡς δ2 

ἦν μὲν ϊέτωνος υἱὸς, εἰς δὲ Θουρίους 

αὐτὸν νεωστὶ παντελῶς ἐχτισμένους 

(6) Γλαῦχος ἐλϑεῖν φησιν. 
15 εἶϑ᾽ ὑποβάς" 

οἱ δ᾽ ἱστοροῦντες, ὡς στεφευγὼς οἴχοϑεν 
εἰς τὰς Συραχούσας μετ᾽ ἐκείνων ἐπολέμει 
πρὸς ᾿ἀϑηνάους, ἔμοιγε τελέως ἀγνοεῖν 
δοχοῦσιν" ἢ γὰρ οὐχέτ᾽ ἦν ἢ παντελῶς 
ὑπεργεγηραχώς, ὅττερ οὐχὶ φαίνεται. 
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.“Αριστοτέλης [ἴτ. 11, ν]. 8. 14] γὰρ αὐτὸν, ἔτι τε Ἡραχλείδης, 
ἑξήχοντα ἐτῶν φησι τετελευτηχέναι. ὅ δὲ (τὴν) μίαν χαὶ ἑβδομη- 
χοστὴν ὀλυμπιάδα νενιχηχὼς 

χέλητι τούτου σπιάτεισπτος ἦν ὁμώνυμος, 
ὥσϑ᾽ ἅμα καὶ τὸν χρόνον ὑπὸ τοῦ ᾿Απολλοδώρου σημαίνεσϑαι. 
Σάτυρος δὲ ἐν τοῖς Βίοις [ἘῊἨΘ 1Π|102 ἔτ. 11] φησὶν ὅτι Ἔμττε- 53 
δοχλῆς υἱὸς μὲν ἦν ᾿ξαινέτου, χατέλιπε δὲ χαὶ αὐτὸς υἱὸν Ἐξαί- 
γετον᾽ ἐπί τε τῆς αὐτῆς ὀλυμπτιιάδος τὸν μὲν ἵππωι χέλητι νενι- 

χηχέναι, τὸν δὲ υἱὸν αὐτοῦ πάληι ἢ, ὡς Ἡραχλείδης ἐν τῆι Ἔπι- 
τομῆς [ἘῊ6 ΠΙ 109 ἔτ. 6], δρόμωι. ἐγὼ δὲ εὗρον ἐν τοῖς ὑπομνή- 
μασι Φαβωρίνου ὅτι χαὶ βοῦν ἔϑυσε τοῖς ϑεωροῖς ὁ ᾿Εμπεδοχλῆς 
ἐχ μέλιτος χαὶ ἀλφίτων, χαὶ ἀδελφὸν ἔσχε Καλλιχρατίδην. Τηλαύγης 
δ᾽ ὁ Πυϑαγόρου παῖς ἐν τῆι πρὸς Φιλόλαον ἐπιστολῆι φησι τὸν 
Ἐμπεδοχλέα ᾿Αρχινόμου εἶναι υἱόν. ὅτι δ᾽ ἦν ᾿Αχραγαντῖνος ἐχ δ4 
Σικελίας, αὐτὸς ἐναρχόμενος τῶν Καϑαρμῶν φησιν ὦ --- πόλεος 
[ἢ 112]. χαὶ τὰ μὲν περὶ τοῦ γένους αὐτοῦ τάδε. 

ἀχοῦσαι δ᾽ αὐτὸν Πυϑαγόρου Τίμαιος διὰ τῆς ἐνάτης [ἘῊ6 
1211 ἔν. 81] ἱστορεῖ, λέγων ὅτε χαταγνωσϑεὶς ἐπὶ λογοχλοπέαι 
τότε (καϑὰ καὶ Πλάτων) τῶν λόγων ἐκωλύϑη μετέχειν. μεμνῆσϑαι 

δὲ χαὶ αὐτὸν Πυϑαγόρου λέγοντα᾽ “ἦν --- πτ“λοῦτον᾽ [ἴτ. 129]. οἱ δὲ 
τοῦτο εἰς Παρμενίδην αὐτὸν λέγειν ἀναφέροντα. φησὶ δὲ Νεάνϑης δ5 
[ΕῊ6 11 6 ἔν. 20] ὅτε μέχρι Φιλολάου χαὶ Ἐμπεδοχλέους ἐχοινώνουν 
οἱ Πυϑαγοριχοὶ τῶν λόγων. ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸς διὰ τῆς ποιήσεως ἐδημο- 

σίωσεν αὐτά, νόμον ἔϑεντο μηδενὶ μεταδώσειν ἐποτιοιῶε (τὸ δ᾽ αὐτὸ 
χαὶ Πλάτωνα παϑεῖν φησι᾿ καὶ γὰρ τοῦτον χωλυϑῆναι). τίνος μέντοι 
γε αὐτῶν ἤχουσεν ὅ Ἐμπεδοχλῆς, οὐχ εἶπτε᾽ τὴν γὰρ περιφερομένην 
ὡς Τηλαύγους ἐπιστολὴν ὅτι τε μετέσχεν Ἱππάσου χαὶ Βροτίένου, 

μὴ εἶναι ἀξιόπιστον. ὅ δὲ Θεόφραστος Παρμενίδου φησὶ ζηλωτὴν 
αὐτὸν γενέσϑαι καὶ μιμητὴν ἐν τοῖς πιοιήμασι" χαὶ γὰρ ἐχεῖνον ἐν 

ἔσχιεσι τὸν περὶ φύσεως ἐξενεγχεῖν λόγον. Ἕρμιππος [ΕἘῊ  ΙΠ56 
42 ἔν. 27] δὲ οὐ Παρμενίδου, Ξενοφάνους δὲ γεγονέναι ζηλωτήν, 
ὧι χαὶ συνδιατρῖψαι χαὶ μιμήσασϑαι τὴν ἐττοττοιέαν᾽ ὕστερον δὲ 
τοῖς Πυϑαγοριχοῖς ἐντυχεῖν. ᾿αΑλχιδάμας δ᾽ ἐν τῶι Φυσιχῶι [ΟΑ 
Π 166" 6 βαὰρρθ)] φησι χατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Ζήνωνα χαὶ ἜἘμ- 
πεδοχλέα ἀχοῦσαι Παρμενίδου, εἶϑ᾽ ὕστερον ἀποχωρῆσαι, χαὶ τὸν 
μὲν Ζήνωνα χατ᾽ ἰδίαν φιλοσοφῆσαι, τὸν δὲ ᾿ἀναξαγόρου διαχοῦσαι 
χαὶ Πυϑαγόρου᾽ χαὶ τοῦ μὲν τὴν σεμνότητα ζηλῶσαι τοῦ τε βίου 
χαὶ τοῦ σχήματος, τοῦ δὲ τὴν φυσιολογίαν. ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν 57 
τῶι Σοφιστῆι [ἔτ. 65] φησι τιρῶτον ᾿Εμττεδοχλέα ῥητορικὴν εὑρεῖν, 

40 Ζήνωνα δὲ διαλεχτιχήν. ἐν δὲ τῶι Περὶ ποιητῶν [τ. 10] φησιν 
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ὅτι καὶ Ὁμηρικὸς ὁ Ἐμτιεδοχλῆς καὶ δεινὸς πιερὶ τὴν φράσιν γέγονεν, 
μεταφορητιχός τε ὧν χαὲ τοῖς ἄλλοις τοῖς περὲ ποιητικὴν ἐπιτεύ- 

γμασι χρώμενος" καὶ διότε γράψαντος αὐτοῦ χαὶ ἄλλα ποιήματα 

τὴν τε Ξέρξου διάβασιν καὶ τιροοίμιον εἰς ̓ Ατόλλωνα, ταῦϑ᾽ ὕστερον 
5 χατέχαυσεν ἀδελφή τις αὐτοῦ (ἢ ϑυγάτηρ, ὥς φησιν Ἱερώνυμος 

[ἴτ. 24 Ἠ]1167]) τὸ μὲν προοίμιον ἄχουσα, τὰ δὲ Περσιχὰ βουληϑεῖσα 
διὰ τὸ ἀτελείωτα εἶναι. γχαϑόλου δέ φησι χαὶ τραγωιδίας αὐτὸν δ8 
γράψαι καὶ πολιτιχούς᾽ Ἡραχλείδης δὲ ὅ τοῦ Σαραπέωνος ἑτέρου 
φησὶν εἶναι τὰς τραγωιδίας. Ἱερώνυμος δὲ τρισὶ χαὶ τετταράχοντά 

10 φησιν ἐντετυχηκέναι, Νεάνϑης [ἘῊ 6 ΠῚ 6 ἔν. 21] δὲ νέον ὄντα γε- 
γραφέναι τὰς τραγωιδίας χαὶ αὐτῶν ἑπτὰ ἐντετυχηχέναι. φησὶ 
δὲ Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοις [ΕῊ( ΠῚ 162 ἔτ. 12] ὅτε καὶ ἑατρὸς ἦν 

χαὶ ῥήτωρ ἄριστος. Γοργίαν γοῦν τὸν “ξοντῖνον αὐτοῦ γενέσϑαι 

μαϑητήν, ἄνδρα ὑπερέχοντα ἐν δητοριχῆι καὶ τέχνην ἀπολελοιπότα" 
15 ὅν φησιν ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονιχοῖς [ἘῊ 1 447 ἔτ. 88] ἐννέα 

σιερὸς τοῖς ἑχατὸν ἔτη βιῶναι. τοῦτόν φησιν ὅ Σάτυρος λέγειν, 59 

ὡς αὐτὸς παρείη τῶι Ἐμτιεδοχλεῖ γοητεύοντι. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν 
διὰ τῶν ποιημάτων ἐπαγγέλλεσθαι τοῦτό τε χαὶ ἄλλα πιλείω, δι᾿ 
ὧν φησι φάρμακα --- ἀνδρός" [ἴτ. 111... φησὶ δὲ χαὶ Τίμαιος 60 

20 ἐν τῆι ὀχτωκαιδεχάτηι [ἘῊ ΟῚ 215 ἔν. 94] χατὰ πολλοὺς τρόπους 
τεϑαυμάσϑαι τὸν ἄνδρα. χαὶ γὰρ ἐτησίων ποτὲ σφοδρῶς πινευ- 
σάντων ὡς τοὺς χαρποὺς λυμήνασθαι, χελεύσας ὄνους ἐχδαρῆναι 

χαὶ ἀσχοὺς “τοιῆσαι περὶ τοὺς λόφους χαὶ τὰς ἀχρωρείας διέτεινε 

πρὸς τὸ συλλαβεῖν τὸ πνεῦμα" λήξαντος δὲ Κωλυσανέμαν χληϑῆναι. 

25 Ἡραχλείδης τε ἐν τῶι Περὶ νόσων [ἴτ. 16 οβ5.] φησὶ χαὶ Παυσανίαι 
ὑφηγήσασϑαι αὐτὸν τὰ ττερὶ τὴν ἄττνουν. ἦν δ᾽ ὁ Παυσανίας, ὥς 
φησιν ᾿Αρίστιτιπος καὶ Σάτυρος, ἐρώμενος αὐτοῦ, ὧι δὴ χαὶ τὰ 

Περὶ φύσεως προσπεφώνηχεν οὕτως Παυ σανίη --οὖυ ἱἐ᾿ [ἔτ 1]. 
ἀλλὰ καὶ ἐπίγραμμα εἰς αὐτὸν ἐτιοίησεν᾽ ᾿ Παυσανίην --- ἀδύ- 61 

80 των [ἴτ. 166]. τὴν γοῦν ἄπνουν ὁ «Ηρακλείδης [ἴτ. 12 Ὑο58] φησὶ 
τοιοῦτόν τι εἶναι, ὡς τριάχοντα ἡμέρας συντηρεῖν ἄπνουν καὶ 

ἄσφυχτον τὸ σῶμα ὅϑεν εἶπεν αὐτὸν χαὶ ἑητρὸν χαὶ μάντιν, λαμ- 

βάνων ἅμα χαὶ ἀπὸ τούτων τῶν στίχων᾽ ᾿ὦ φίλοι --- βάξιν θ2 
[ἴτ. 112]. μέγαν δὲ τὸν ᾿Αχράγαντα εἰτεεῖν φησι [ποταμὸν ἀλλα], 68 

85 ἐπεὶ μυριάδες αὐτὸν χκατώιχουν ὀγδοήχοντα᾽ ὅϑεν τὸν ᾿Εμπεδοχλέα 
εἰπεῖν τρυφώντων αὐτῶν᾽ “᾿Αχραγαντῖνοι τρυφῶσι μὲν ὡς αὔριον 
ἀποϑθϑανούμενοι, οἰκίας δὲ χατασχευάζονται ὡς πάντα τὸν χρόνον 

βιωσόμενοι᾽. αὐτοὺς δὲ τούτους τοὺς Καϑαρμοὺς [ἐν] Ὀλυμπίασι 
ῥαψωιδῆσαι λέγεται Κλεομένη τὸν ῥαψωιδόν, ὡς καὶ Φαβωρῖνος 

40 ἐν ̓ πομνημονεύμασι. φησὶ δ᾽ αὐτὸν χαὶ ᾿Αριστοτέλης [ἴτ.66] ἐλεύϑε- 
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ρον γεγονέναι χαὶ πτ-ἁσης ἀρχῆς ἀλλότριον, εἴ γε τὴν βασιλείαν αὐτῶι 
διδομένην τεαρηιτήσατο, χαϑάτεερ Ξάνϑος ἐν τοῖς περὶ αὐτοῦ λέγει, 
τὴν λιτότητα δηλονότι τιλέον ἀγαπτήσας. τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ Τίμαεος θ4 
[ΕἘῊ6ΟῚ1 214 ἔν. 884] εἴρηχε, τὴν αἰτίαν ἅμα παρατιϑέμενος τοῦ 
δημοτιχὸν εἶναι τὸν ἄνδρα. φησὶ γὰρ ὅτι χληϑεὶς ὑτιό τενος τῶν 
ἀρχόντων, ὡς προβαίνοντος τοῦ σπτότου τὸ δεῖπνον οὐχ εἐσεφέ- 

ρετο, τῶν [δ᾽] ἄλλων ἡσυχαζόντων, μισοτεονήρως διατεϑεὶς ἐκέ- 
λευσεν εἰσφέρειν᾽ ὁ δὲ χεχληχὼς ἀναμένειν ἔφη τὸν τῆς βουλῆς 
ὑπηρέτην. ὡς δὲ “ταρεγένετο, ἐγενήϑη συμποσίαρχος, τοῦ χεχλη- 
χότος δηλονότι χαταστήσαντος, ὃς ὑπτεγράφετο τυραννίδος ἀρχήν" 
ἐχέλευσε γὰρ ἢ πένειν ἢ καταχεῖσϑαι τῆς χεφαλῆς. τότε μὲν οὖν 
ὁ Ἐμπεδοχλῆς ἡσύχασε᾽ τῆι δ᾽ ὑστεραίαι εἰσαγαγὼν εἰς δικαστήριον 
ἀπέχτεινε χαταδιχάσας ἀμφοτέρους, τόν τε χλήτορα καὶ τὸν συμ- 
ποσίαρχον. ἀρχὴ μὲν οὖν αὐτῶι τῆς πολιτείας ἧδε. σπεάλεν δὲ θὅ 

18 “χρωνος τοῦ ἑἐατροῦ τότιον αἰτοῦντος παρὰ τῆς βουλῆς εἰς χατα- 

σχευὴν πατρώιου μνήματος διὰ τὴν ἐν τοῖς ἰατροῖς ἀχρότητα τταρ- 
ελθὼν ὁ Ἐμπεδοχλῆς ἐχώλυσε, τά τε ἄλλα περὶ ἰσότητος διαλεχϑεὶς 

καί τε χαὶ τοιοῦτον ἐρωτήσας" “τέ δὲ ἐπιγράψομεν ἐλεγεῖον; ἢ 
τοῦτο᾽ ἄχρον --- ἀκροτάτης [ἔτ. 167] ; τιγὲς δὲ τὸν δεύτερον στί- 

20 χον οὕτω “πιρροφέρονται, 

᾿ἄχροτάτης χορυφῆς τύμβος ἄχρος κατέχει. 
τοῦτό τινες Σιμωνίδου φασὶν εἶναι. ὕστερον δ᾽ ὅ Ἐμττεδοκλῆς θ0 
χαὶ τὸ τῶν χιλίων ἄϑροισμα χατέλυσε συνεστὼς ἐπὶ ἔτη τρία, ὥστε 

οὐ μόνον ἦν τῶν στιλουσίων, ἀλλὰ χαὶ τῶν τὰ δημοτιχὰ φρονούντων. 
)ὅ ὅ γέ τοι Τίμαιος ἐν τῆι ἰὰ χαὶ ιβ [ΕῊἨ6 οπι. (πολλάκις γὰρ αὖ- 

τοῦ μνημονεύει) φησὶν ἐναντίαν ἐσχηχέναι γνώμην αὐτὸν (ἔν) τε 
τῆι πολιτείαι ζχαὶ ἐν τῆι ποιήσει" ὅττου μὲν γὰρ μέτριον χαὶ 
ἐπιεδιχῆ) φαίνεσθαι, ὅπου δὲ ἀλαζόνα χαὶ φίλαυτον [ἐν τῆι “τοιή- 
σει)]" φησί γοῦν" “χαίρετ᾽ -- τεωλεῦμαε᾽ καὶ τὰ ἑξῆς [ἔτ. 112, 

80 4. δ]. χαϑ᾽ ὃν δὲ χρόνον ἐπεδήμει ᾿Ολυμπιίασιν, ἐπεισεροφῆς ἠξιοῦτο 
σπιλείονος, ὥστε μηδενὸς ἑτέρου μνείαν γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὁμιλίαις 

τοσαύτην ὅσην ᾿Εμττεδοχλέους. ὕστερον μέντοι τοῦ ᾿Αχράγαντος ΘἿ 

οἰχιζομένου [] ἀντέστησαν αὐτοῦ τῆι χαϑόδωι οἱ τῶν ἐχϑρῶν ἀπό- 
γονοι" διότεερ εἰς Πελοπόννησον ἀττοχωρήσας ἐτελεύτησεν. οὐ τταρ- 

8δ χε δ᾽ οὐδὲ τοῦτον ὁ Τίμων, ἀλλ᾽ ὧδ᾽ αὐτοῦ χαϑάττιτεται λέγων" 
᾿χαὶ Ἐμπεδοκλῆς ἀγοραίων 

ληχητὴς ἐπέων" ὅσα δ᾽ ἔσϑενε, τοσσάδ᾽ ἔεισειεν 
ἄρχειν, ἃς διέϑηκ᾽ ἀρχὰς ἐπιδευέας ἄλλων. [ἔτ. 49 ὙΥ.; γε]. Α 481]. 
χερὶ δὲ τοῦ ϑανάτου διάφορός ἐστιν αὐτοῦ λόγος Ἡραχλείδης 

40 [ἢ. 176 οβ8] μὲν γὰρ τὰ περὶ τῆς ἄπνου διηγησάμενος, ὡς ἐδοξά- 
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σϑη Ἐμτιεδοκχλῆς ἀποστείλας τὴν νεχρὰν ἄνθρωπον ζῶσαν, φησὶν 
ὅτι ϑυσίαν συνετέλει πρὸς τῶι Πεισιάναχτος ἀγρῶι. συνεχέχληντο 

δὲ τῶν φίλων τινές, ἐν οἷς χαὶ Παυσανίας. εἶτα μετὰ τὴν εὐ- 08 
ωὠχέαν οἱ μὲν ἄλλοι χωρισϑέντες ἀνεταύοντο, οἱ μὲν ὑττὸ τοῖς 

δένδροις ὡς ἀγροῦ παραχειμένου, οἱ δ᾽ ὅπηι βούλοιντο, αὐτὸς δὲ 

ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ τόπου ἐφ᾽ οὗὕὗτιερ χατεχέχλιτος ὡς δὲ ἡμέρας 
γενηϑείσης ἐξανέστησαν, οὐχ ηὑρέϑη μόνος. ζητουμένου δὲ χαὶ 
τῶν οἰχετῶν ἀναχρινομένων χαὶ φασχόντων μὴ εἰδέναι, εἷς τις ἔφη 

μέσων νυχτῶν φωνῆς ὑπιερμεγέϑους ἀχοῦσαι προσχαλουμένης Ἔμ- 
10 σπεεδοχλέα, εἶτα ἐξαναστὰς ἑωραχέναι φῶς οὐράνιον χαὶ λαμπάδων 

φέγγος, ἄλλο δὲ μηδέν᾽ τῶν δὲ ἐττὶ τῶν γενομένωι ἐχτελαγέντων, 
χαταβὰς ὁ Παυσανίας ἔπεμψέ τινας ζητήσοντας. ὕστερον δὲ ἐχώ- 
λυεν πολυτεραγμονεῖν, φάσχων εὐχῆς ἄξια συμβεβηχέναε καὶ ϑύειν 
αὐτῶι δεῖν χαϑατιερδὶὲ γεγονότε ϑεῶι. ὭἭρμιτετος [ΕἘῊἨΘ ΠῚ 42 69 

15 ἔτ, 21] δέ φησι Πάνϑειάν τινα ᾿Αχραγαντίνην ἀττηλττισμένην ὑττὸ 
τῶν ἰατρῶν ϑεραπεεῦσαι αὐτὸν καὶ διὰ τοῦτο τὴν ϑυσίαν ἐτειτελεῖν" 
τοὺς δὲ χληϑέντας εἶναι πρὸς τοὺς ὀγδοήκοντα. ᾿[πτεόβοτος [Ηοτα- 

οἰ418 ἔτ. 77 88] δέ φησιν ἐξαναστάντα αὐτὸν ὡδευχέναι ὡς ἐπὶ 
τὴν Αἴτνην, εἶτα παραγενόμενον ἐπὶ τοὺς χρατῆρας τοῦ “τυρὸς 

20 ἐναλέσθαι καὶ ἀφανισϑῆναι, βουλόμενον τὴν “περὶ αὑτοῦ φήμην 
βεβαιῶσαι ὅτι γεγόνοι ϑεός, ὕστερον δὲ γνωσθῆναι, ἀναρριπισϑείσης 
αὐτοῦ μιᾶς τῶν χρηπέδων᾽ χαλχᾶς γὰρ εἴϑιστο ὑπτοδεῖσϑαι. τιρὸς 
τοῦϑ᾽ ὁ Παυσανίας ἀντέλεγε. (Διόδωρος δ᾽ ὁ ᾿Εφέσιος πιερὶ 10 
.᾿Αναξιμάνδρου γράφων φησὶν ὅτι τοῦτον ἐζηλώχει, τραγικὸν ἀσχῶν 

25 τῦφον χαὶ σεμνὴν ἀναλαβὼν ἐσϑῆτα). τοῖς Σελινουντίοις ἐμτιεσόντος 

λοιμοῦ διὰ τὰς ἀττὸ τοῦ παραχειμένου ποταμοῦ δυσωδίας, ὥστε 
χαὶ αὐτοὺς φϑείρεσϑαι χαὶ τὰς γυναῖχας δυστοχεῖν, ἐπινοῆσαι τὸν 

Ἐμπεδοχλέα καὶ δύο τινὰς τεοταμοὺς τῶν σύνεγγυς ἐπαγαγεῖν ἰδίαις 
δαπτάναις" χαὶ χαταμίέξαντα γλυχῆναι τὰ ῥεύματα. οὕτω δὴ λή- 

80 ξαντος τοῦ λοιμοῦ χαὶ τῶν Σελινουντίων εὐωχουμένων τοτὲ τεαρὰ 
τῶι ποταμῶι, ἐπιφανῆναι τὸν Ἐμττεδοχλέα᾽ τοὺς δ᾽ ἐξαναστάντας 

προσχυνεῖν χαὶ στιροσεύχεσϑαι χαϑαπερεὶ ϑεῶι. ταύτην οὖν ϑέ- 
λοντα βεβαιῶσαι τὴν διάληψιν εἰς τὸ τῦρ ἐναλέσϑαι. τούτοις {1 
δ᾽ ἐναντιοῦται Τίμαιος [ΠῊΘῚ 218 ἔν. 98] ῥητῶς λέγων ὡς ἐξεχώ- 

8δ ρησεν εἰς Πελοττόννησον χαὶ τὸ σύνολον οὐκ ἐπανῆλθεν" ὅϑεν 
αὐτοῦ χαὶ τὴν τελευτὴν ἄδηλον εἶναι. πρὸς δὲ τὸν Ἡρακλείδην 
χαὶ ἐξ ὀνόματος ποιεῖται τὴν ἀντίρρησιν ἐν τῆν δ᾽ Συραχό- 
σιόν τὸ γὰρ εἶναι τὸν Πεισιάναχτα χαὶ ἀγρὸν οὐχ ἔχειν ἐν ᾿χρά- 
γαντε" Παυσανίαν τὲ μνημεῖον (ἂν) πετεοιηχέναι τοῦ φίλου, τοιούτου 

40 διαδοϑέντος λόγου, ἢ ἀγαλμάτιόν τι ἢ σηχὸν οἷα ϑεοῦ" χαὶ γὰρ 

φι 
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πλούσιον εἶναι. πῶς οὖν, φησίν, εἰς τοὺς χρατῆρας ἥλατο ὧν 
σύνεγγυς ὄντων οὐδὲ μνείαν “τοτὲ ἐπιεττοίητο; τετελεύτηχεν οὖν ἐν 
Πελοττοννήσωι. οὐδὲν δὲ τταράδοξον τάφον αὐτοῦ μὴ φαένεσϑαι" 2 
μηδὲ γὰρ ἄλλων πολλῶν. τοιαῦτά τινα εἰπὼν ὃ Τίμαιος ἐπεφέρει" 

ὅδ ἀλλὰ διὰ παντός ἐστιν Ἡραχλείδης τοιοῦτος τπταραδοξολόγος, καὶ 

ἐχ τῆς σελήνης τιετττωχέναε ἄνϑρωπον λέγων Ἱππόβοτος δέ φησιν 
ὅτι ἀνδριὰς ἐγχεχαλυμμένος Ἐμπεδοχλέους ἔκειτο πιρότερον μὲν ἐν 
᾿Αχράγαντι, ὕστερον δὲ πρὸ τοῦ Ρωμαίων βουλευτηρίου ἀχάλυφος, 

δηλονότι μεταϑέντων αὐτὸν ἐχεῖ Ρωμαίων. γραπταὶ μὲν γὰρ εἰκόνες 
10 χαὶ νῦν περιφέρονται. Νεάνθης δ᾽ ὅ Κυζιχηνὸς ὅ χαὶ περὲ τῶν 

Πυϑαγορικῶν εἰτεών φησι [ἘῊ 6 Π71Θ6 ἔν.22] έτωνος τελευτήσαντος 
τυραννίδος ἀρχὴν ὑποφύεσθϑαι᾽ εἶτα τὸν ᾿Εμπεδοχλέα πεῖσαε τοὺς 
᾿Αχραγαντένους τταύσασϑαι μὲν τῶν στάσεων, ἐσότήτα δὲ ττολιτεικὴν 
ἀσχεῖν. ἔτει τὲ πολλὰς τῶν πολιτίδων ἀπροίχους ὑπαῤχούσας 18 

18 αὐτὸν προιχίσαι διὰ τὸν πταρόντα πλοῦτον᾽ διὸ δὴ πορφύραν τε 
ἀναλαβεῖν αὐτὸν χαὶ στρόφιον ἐπιϑέσϑαι χρυσοῦν, ὧς Φαβωρῖνος 
ἐν ᾿4Ἵ΄πομνημονεύμασιν, ἔτι τ᾽ ἐμβάτας χαλχᾶς καὶ στέμμα “ελφιεκόν. 

χόμη τε ἦν αὐτῶι βαϑεῖα χαὶ παῖδες ἀχόλουϑοι" χαὶ αὐτὸς ἀεὶ 

σχυϑρωττὸς ἐφ᾽ ἑνὸς σχήματος ἦν. τοιοῦτος δὴ πιροήιει, τῶν ττολι- 
20 τῶν ἐντυχόντων χαὶ τοῦτο ἀξιωσάντων οἱονεὶ βασιλείας τινὸς τταρά- 

σημον. ὕστερον δὲ διά τινα “τανήγυρεν πορευόμενον ἐπ᾽ ἀμάξης 
ὡς εἰς εσσήνην πεσεῖν χαὶ τὸν μηρὸν χλάσαι᾽ νοσήσαντα δ᾽ ἐχ 
τούτου τελευτῆσαι ἐτῶν ἑπτὰ χαὶ ἑβδομήχοντα. εἶναι δ᾽ αὐτοῦ 
χαὶ τάφον ἐν Πῆεγάροις. περὶ δὲ τῶν ἐτῶν ᾿Αριστοτέλης δια- 14 

25 φέρεται" φησὶ γὰρ ἐκεῖνος ἑξήχοντα ἐτῶν αὐτὸν τελευτῆσαι" οἱ δὲ 
ἐννέα χαὶ ἑχατόν ἴνᾳ!. ὃ ὅ8]. ἤχμαζε δὲ χατὰ τὴν τετάρτην καὶ 
ὀγδοηκοστὴν ὀλυμπιάδα [444{1].- Ζημήτριος δ᾽ ὃ Τροιζήνιος ἐν 
τῶι Κατὰ σοφιστῶν βιβλίων [ΕἘῊ6 ΙΥ̓ 888] φησὶν αὐτὸν χαϑ᾽ 
Ὅμηρον [λ 218] 

80 ἁψάμενον βρόχον αἰπὺν ἀφ᾽ ὑψηλοῖο χρανείης 
αὐχέν᾽ ἀποχρεμάσαι, ψυχὴν δ᾽ ᾿Αϊδόσδε κατελϑεῖν. 

ἐν δὲ τῶι προειρημένων Τηλαύγους ἐττιστολίωι λέγεται αὐτὸν εἰς 
ϑάλατταν ὑπτὸ γήρως ὀλισϑόντα τελευτῆσαι. καὶ ταῦτα μὲν περὶ 
τοῦ ϑανάτου χαὶ τοσαῦτα. [Εο]ρθη τυθὶ Ερίσταίηπιθ ἀθ8 Ὀίορθηθβ] 

8ὅ ἐδόχει δ᾽ αὐτῶι τάδε᾽ στοιχεῖα μὲν εἶναι τέτταρα, τεῦρ, ὕδωρ, 16 
γῆν, ἀέρα" Φιλίαν τε ἧι συγκρίνεται χαὶ Νεῖχος ὧι διαχρίνεται. 
φησὶ δ᾽ οὕτω" ᾿ Ζεὺς --- βρότειον᾽ [τ. θ, 2. 8], Δία μὲν τὸ τεῦρ 
λέγων, Ἥρην δὲ τὴν γῆν, ᾿ΑἸδωνέα δὲ τὸν ἀέρα, Νῆστιν δὲ τὸ ὕδωρ. 
καὶ ταῦτα, φησίν, ἀλλάττοντα --- λήγει [τ 17, 6], ὡς ἂν 

40 ἀιδίου τῆς τοιαύτης διαχοσμήσεως οὔσης ἐπιφέρει γοῦν" “ἄλλοτε 
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Α. 1 (ΟΙΟΟ. ΨΙΠ 11---ττῦ. ΠΈΒΕΝ. 1 .--3. 161 

- ἔχϑει᾽ [{-. 17,..8].: καὶ τὸν μὲν ἥλιόν φησι πυρὸς ἄϑροισμα {1 
μέγα χαὶ τῆς σελήνης μείζω" τὴν δὲ σελήνην δισχοειδῆ, αὐτὸν δὲ 

τὸν οὐρανὸν χρυσταλλοειδῆ. χαὶ τὴν ψυχὴν παντοῖα εἴδη ζώιων 
χαὶ φυτῶν ἐνδύεσθαι" φησὶ γοῦν" “ἤδη --- ἐχϑύ ς᾽ [{Ὁ..117]. 

τὰ μὲν οὖν Περὶ φύσεως αὐτῶι χαὶ οἱ Καϑαρμοὶ εἰς ἔπη 

τείνουσι “ενταχισχέλεα [ἢ], ὁ δὲ ᾿Ιατριχὸς λόγος εἰς ἔπη ἑξαχόσια. 
σεερὶ δὲ τῶν τραγωιδιῶν προειρήχαμεν [ὃ ὅ8)]. 

2. ϑυτραβ. 

᾿Ἐμττεδοχλῆς Μέτωνος, οἱ δὲ ᾿Αρχινόμου ἰαι8 ΗθΒγΟΒ], 
οἱ δ᾽ ᾿Εξαινέτου. χαὶ ἀδελφὸν ἔσχε Καλλικρατίδην δὺ8 ΤιΔοτί, 

8 681]. 

ἠχροάσατο δὲ πρώτου Παρμενίδου, οὕτεινος, ὥς φησι Πορ- 
φύριος ἐν Φιλοσόφωι ἱστορίαι, ἐγένετο παιδιχά. οἱ δὲ ἔφασαν 
μαϑητὴν Τηλαύγους, τοῦ Πυϑαγόρου υἱοῦ, τὸν ᾿Εμπεδοχλέα γενέ- 

σϑαι [δὰ Ῥοτρθγυτγ. Ηΐβί, ρ 1108. ἔσ. 8 Νδυοκ]). 
᾿άχραγαντῖνος δὲ φιλόσοφος φυσιχὸς χαὶ ἐττοτεοιός [δυ8 ἩΘΒγΟἈ]. 
οὗτος ὅ Ἐμπεδοχλῆς στέμμα ἔχων ἐτεὶ τῆς χεφαλῆς χρυσοῦν 

χαὶ ἀμύχλας ἐν τοῖς ποσὶ χαλχᾶς χαὶ στέμματα 4ελφικὰ ἐν ταῖς 

χερσὶν ἐττήιει τὰς πτόλεις, δόξαν περὶ αὑτοῦ χατασχεῖν ὡς περὶ 
ϑεοῦ βουλόμενος. ἐπειδὴ δὲ γηραιὸς ἐγένετο, νύχτωρ ἔρρεψεν 
ἑαυτὸν εἰς χρατῆρα συρός, ὥστε μὴ φανῆναι αὐτοῦ τὸ σῶμα. χαὶ 

οὕτως ἀπώλετο τοῦ σανδαλίου αὐτοῦ ἐχβρασϑέντος ὑπτὸ τοῦ πυρός. 

ἐτεεχλήϑη δὲ χαὶ Κωλυσανέμας διὰ τὸ ἀνέμου πολλοῦ ἐπιϑεμένου 
τῆι ᾿Αχράγαντι ἐξελάσαι αὐτὸν δορὰς ὄνων σπιεριϑέντα τῆι πόλει 

[88 Ῥοτρἢ. τυρὶ. Α 16]. 
γέγονε δὲ τούτου μαϑητὴς Γοργίας ὁ ῥήτωρ ὁ “Ἱεοντῖνος δυ8 

Τμλοτί, 8 68]. 
χαὶ ἔγραψε δι ἐπῶν Περὶ φύσεως τῶν ὄντων βιβλία β (χαὶ 

ἔστιν ἔττη ὡς δισχίλια), ᾿Ιατρικὰ καταλογάδην χαὶ ἄλλα τιολλά 

[8 Ηδ65.]. 
8. Ριχκιῦε Ναῖ. Ηἰβὺ ΧΧΙΧ 1, ὃ αἴΐα ζασέϊο (αὖ οαρογὶνεον 5. οοσπονεϊπαπΐ 

ἐπιριγ 06) οοερὶξ ἐπι Θιοϊϊα, Αογοηε Ασγασανξπο Ἐνιρεαοοϊδ ὑ᾿ψδὶοὶ αποίογιἐαξε 
οὐγυνιεπαΐο. ϑυιν. 8. ν. ἄχρων, ᾿Αχραγαντῖνος υἱὸς Ξένωνος . ἐσοφίστευσεν 
ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις ἅμα Ἐμπεδοκλεῖ. ἔστιν οὖν πρεσβύτερος Ἱπποχράτους. 
ἔγραψε Περὶ ἰατρικῆς δωρίδι διαλέχτωι, Περὶ τροφῆς ὑγιεινῶν βιβλίον ἃ. ἔστι 
δὲ χαὶ οὗτος τῶν τινα πνεύματα σημειωσαμένων. εἰς τοῦτον ἐποίησεν Ε. 
τωϑαστιχὸν ἐπίγραμμα [τ. 1617]. Ῥιυστ, ἀ6 18. οἵ 05, 80 Ρ. 388 Β Ἄἄχρωνα γοῦν 
τὸν ἰατρὸν ἐν ᾿Αϑήναις ὑπὸ τὸν μέγαν λοιμὸν εὐδοκιμῆσαι λέγουσι πῦρ κελεύ- 
οντὰα παραχαίειν τοῖς νοσοῦσιν. [νρὶ. Μ. ὙΦ πα ηπ ΕὟ. ἀ. ον. ΑΥὐζέε 1 108 844.] 
λιν. τρέμῃ. ἔμογ. 11 [Χ ὅ Κι] χαὶ πρόσϑεν μὲν ἔρις ἦν οὐ σμιχρὰ νικῆσαι 
τῶι πλήϑει τῶν εὑρημάτων ἀλλήλους ὀριγνωμένων τῶν ἐν Κῶι καὶ Κνίδωι" 

1915, Ετδζαι. ἃ. Ὑόσβοκγ. 11 
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διττὸν γὰρ ἔτι τοῦτο τὸ γένος ἦν τῶν ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας ᾿Ασχληπιαδῶν ἐχλεπόντος 
τοῦ κατὰ Ῥόδον" ἤριζον δ᾽ αὑτοῖς τὴν ἀγαϑὴν ἔριν ἐχείνην, ἣν Ἡσίοδος 
ἐπήινει καὶ οἱ ἐκ τῆς Ἰταλίας ἰατροί, Φιλιστίων τε καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Παν- 
σανίας χαὶ οἱ τούτων ἑταῖροι. 

4, Ακιβυ. ἄθ δηΐμηα Α 3. 405501 τῶν δὲ φορτικωτέρων καὶ ὕδωρ τινὲς 

ἀπεφήναντο καϑάπερ Ἵππων᾽ πεισϑῆναι δ᾽ ἐοίχασιν ἐκ τῆς γονῆς ὅτε παντων 
ὑγρά. χαὶ γὰρ ἐλέγχει τοὺς αἷμα φάσχοντας τὴν ψυχήν, ὅτι ἡ γονὴ 
οὐχ αἷμα. 

δ. ϑύυτραββιν. Ζήνων Τελευταγόρου Ἐλεάτης φιλόσοφος τῶν ἐγγιζόντων 
Πυϑαγόραι καὶ Δημοχρίτωι χατὰ τοὺς χρόνους (ἦν γὰρ ἐπὶ τῆς οη ὀλυμπιάδος) 
[468---ὁὉ] μαϑητὴς Ξενοφάνους ἢ Παρμενίδου. ἔγραψεν Ἔριδας, Ἐξήγησιν τῶν 

᾿Ἐμπεδοχλέους, Πρὸς τοὺς φιλοσόφους περὶ φύσεως. --- τοῦτόν φασιν εὑρετὴν 

εἶναι τῆς διαλεκτικῆς, ὡς Ἐμπεδοκλέα τῆς ῥητορικῆς. νρὶ. [Δοτί. Θῖορ. ΙΧ 2ὅ 

(8. 180, 12). 
; θ. Απιβτου. Μοίδρῃ. Α 3, 984511 Ἀναξαγόρας δὲ ὁ Κλαζομένιος τῆι μὲν 
ἡλικίαι πρότερος ὧν τούτου [818 Ἐπιροά.}, τοῖς δ᾽ ἔργοις ὕστερος ἀπείρους 
εἶναί φησι τὰς ἀρχάς. ᾿Απαχαφογαηι φιοὰ αἰϊοὶϊξ ΑΥϊϑίοἰεἶο αοἰαίε ῥυϊούεηι ἐ88ὲ 
Ἑπιροάοοϊε τοῖς δ᾽ ἔργοις ὕστερον, ἐἰπιὰ φιιάοοι ἀρραγεξ τὰ ἔργα ἴρβαννη εἶνιϑ 
6886 Ἃοοϊγίπανι οὲ »]ηϊ]οδορϊήανη. 8εἃ ὕστερος ἀιιδίιμη ε8ὲ πίγμηι αα ἑεηιρι 
γοζεγοηάιονι δὲξὲ ψιο υεἷ οοορογὶέ Ρ)]οδορ)ιανγὶ το ρἱαοϊξα δια ργοροδβμογὶἐ Απα- 
χαφογαβ, απ αὦ ἀοοίγίπαο Απαχαφογέας αἰφνυλαίονι οἔ αμοίογαίενι. ἘΒουϊα 
οΟΙ μη. Ὁ. θ1. 

Ἴ. ϑιμριχσιῦβ ρῆγβ, 25, 19 δὰ8 ΤΠΘΟΡΙγ. ΡΏγβ. Ορ. [{ν. 8. 411,11 Ῥοχ.] 

Ἐμπεδοχλῆς ὃ ᾿Αχραγαντῖνος οὐ πολὺ κατόπιν τοῦ ᾿Αναξαγόρου γεγονώς, 
Παρμενίδου δὲ ζηλωτὴς χαὶ πλησιαστὴς χαὶ ἔτι μᾶλλον τῶν Πυϑαγορείων. 
γε. Α 1 8 δ4. 

8. Ετ8. Ρ. Ἐ. Χ 14,158 [(ὰ8 ἃ. ἀποηγτηθα Βίορταρ θη) Τηλαύγους δὲ Ἐ. 
ἀχουστὴς γίνεται. καϑ᾿ ὃν Ἡράχλειτος ὃ σχοτεινὸς ἐγνωρίζετο (ἃ. ἢ. ΟἹ. 99 
[504---1] παοῦ ἀ. ΟΠ γομ.). 

9. --- ΟΒτοη. 80} οἱ. 81, 1 [456] Ἐ. χαὶ Παρμενίδης φυσικοὶ φιλόσοφοι 
ἐγνωρίζοντο. ἀειχ,. ΧΥΤΠ 21, 14 [νϑυπηπ]0}} δὰ8 ΝΟΡΟΒ. ΟἸΤΟΠΪΚ] Ζυνίβοιθη 
ἃ. β΄] δος ἃ. ἃ. Οτοθγα [417] ἃ. ἀ. Ποοοιηνίγαὶ [450]: ἐπαΐα δα ἐερονγα 

Αργνὶφονπίληιιϑ ἵν ῥ᾽] ]οϑορλῖας πιαϊιγαϊ8 δἐμάϊο βογιεῖί, 
10. Ετ8. Οἤγοη. Βα} οἱ. 86, 1 [486] νρὶ. 5. 111 ἡ. 11}. 

11. ΑΥ̓ΒΕΝ. 18 ἘΣ [ἀλγαυβ ϑυίᾷ. 5. ν. ᾿Αϑήναιος) Ἔ. δ᾽ ὃ ᾿Αχραγαντῖνος 
ἵπποις Ὀλύμπια νιχήσας Πυϑαγοριχὸς ὧν καὶ ἐμψύχων ἀπεχόμενος ἐκ σμὺύρ- 
νης καὶ λιβανωτοῦ χαὶ τῶν πολυτελεστάτων ἀρωμάτων βοῦν ἀναπλάσας διέ- 
γειμε τοῖς εἰς τὴν πανήγυριν ἀπαντήσασιν. (ρὶ. Δ 1 8 δ1 υπὰ δ8.) 

12. -- ΧΙΥ͂ 620 Ὁ τοὺς δ᾽ Ἐμπεδοχλέους Καϑαρμοὺς ἐραψώιδησεν 
Ὀλυμπίασι Κλεομένης ὃ ῥαψωιδὸς, ὥς φησιν Δικαίαρχος ἐν τῶι Ὀλυμπιχῶι 
[ΕῊ( Π 249 ἔν. 41]. 

18. Νιοομαάσηῦβ (γθοοπηβίσσί δὰ8 Ῥουρῇ. Υ. Ῥυίῃ. 29, ΙϑὉ. Υ. Ρ. 188, 

ὕδον Ῥυιμαρογαβ᾽ ΥΥ απαἀουιμαΐθη): ὧν μεταλαβόντας Ἐμπεδοκλέα τε τὸν ᾿άχρα- 
γαντῖνον καὶ ᾿Επιμενίδην τὸν Κρῆτα καὶ "άβαριν τὸν Ὑπερβόρειον πολλαχῆι 
χαὶ αὐτοὺς τοιαῦτά τινα ἐπιτετελεκέναι. δῆλα δ᾽ αὐτῶν τὰ ποιήματα ὑπάργει, 
ἄλλως τε καὶ ἀλεξανέμας μὲν ὃν τὸ ἐπώνυμον Ἐμπεδοχλέους, χαϑαρτὴς δὲ τὸ 
Ἐπιμενίδου, αἰϑροβάτης δὲ τὸ ᾿Αβάριδος. 



Α. ΙΕΒΕΝ, 8--.Ἠ,.Ἰ. 1608 

14. ῬΙΌΤΑΆΚΟΗ. ἀθ οατοβ. 1 Ρ. δ1ὅ Ο ὃ δὲ φυσικὸς ᾿Εμπεδοχλῆς ὄρους τινα 
διασφάγα βαρὺν καὶ νοσωδὴ χατὰ τῶν πεδίων τὸν νότον ἐμπνέουσαν [ἐκ- 
πνέουσαν ἘοἶΒκΚ0)] ἐμφράξας λοιμὸν ἔδοξεν ἐχχλεῖσαι τῆς χώρας. δᾶν. Οὐ]οί. 
82, 4 Ρ. 1120 Β Ἐ. δὲ τούς τε πρώτους τῶν πολιτῶν ὑβρίζοντας καὶ δια- 
φοροῦντας τὰ κοινὰ ἐξέβαλεν ἐξελέγξας τήν τε χώραν ἀπήλλαξεν ἀχαρπίας 
καὶ λοιμοῦ διασφάγας ὄρους ἀποτειχίσας δι᾿ ὧν ὁ νότος εἰς τὸ πεδίον ὑπερέ- 
βαλλε. Οἰξμ. ϑομ. ΥἹ 80 Ρ. 184 Ρ. Ἐ. τε ὃ ᾿ἀχραγαντῖνος Κωλυσανέμας 
ἐπεκλήϑη. λέγεται οὖν ἀπὸ τοῦ ᾿Αχράγαντος ὄρους πνέοντός ποτε ἀνέμου 
βαρὺ καὶ νοσῶδες τοῖς ἐγχωρίοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν ἀγονίας αἰτίου 
γινομένου παῦσαι τὸν ἄνεμον. ἘΌΪΩΘΩ ἀΐθ ἔτ. 111,8---ὅ, 112,10---12, ῬΗΙΟΒΥΒΑΥ. 
γ. ΑΡ0]]. ΥἼΠ 1, 8 Ρ. 158 τίς δ᾽ ἂν σοφὸς ἐχλιπεῖν σοι δοχεῖ τὸν ὑπὲρ πόλεως 
τοιαύτης ἀγῶνα, ἐνθυμηϑεὶς μὲν δΔημόχριτον ἐλευϑερώσαντα λοιμοῦ ποτε 
Ἠβδηρίτας, ἐννοήσας δὲ Σοφοχλέα τὸν ᾿Αϑηναῖον, ὃς λέγεται χαὶ ἀνέμους 
ϑέλξαι τῆς ὥρας πέρα πνεύσαντας, ἀκηκοὼς δὲ τὰ ᾿Εμπεδοχλέους ὃς νεφέλης 
ἀνέσχε φορὰν ἐπ᾿ ᾿Αχραγαντίνους ῥαγείσης; οἴ. 1 2 Ἐ. τε γὰρ καὶ Πυϑαγόρας 
αὐτὸς χαὶ δημόχριτος ὁμιλήσαντες μάγοις χαὶ πολλὰ δαιμόνια εἰπόντες οὔπω 
ὑπήχϑησαν τῆι τέχνηι. ῬΙκν. ἢ. ηδῦ. 80, 1, 9 οογέα Ῥυῳϊιασογαβ, Ἐ)., Τθονιοογϊξμ, 
ῬΙαΐο αα μαπο [86. τηὰρΊο6η) αἰδοοπάαηι παυϊσαύεγε οαϑὶ 8 υογῖμ8 χυιαην ρογεφγὶ- 
γιαϊιογυῖδιιδ ϑιιϑοορίϊ8. πάτο γευογϑὶ ργαοαϊοαυογο, παπς ἦτ αγοαγὴβ παδϑυιογο. 

15. ΙΑ Βητοη. Υ. Ρυί, 118 [408 ΝΊΟΟΙΏΔΟΠΟ8] Ἐ. δὲ σπασαμένου τὸ ξίφος 
ἤδη νεανίου τινὸς ἐπὶ τὸν αὑτοῦ ξενοδόχον "4γχιτον [νρ]. Β 1], ἐπεὶ δικάσας 
δημοσίαι τὸν τοῦ νεανίου πατέρα ἐϑανάτωσε καὶ ἀίξαντος ὡς εἶχε συγχύσεως 
καὶ ϑυμοῦ, ξιφήρους παῖσαι τὸν τοῦ πατρὸς χαταδιχαστὴν ὡσανεὶ φονέα Ἂγ- 
χιτον, μεϑαρμοσάμενος ὡς εἶχε τὴν λύραν καὶ πεπαντιχόν τι μέλος χαὶ κατα- 
σταλτικὸν μεταχειρισάμενυς εὐθὺς ἀνεχρούσατο τὸ ἱνηπενϑὲς ἄχολόν τε καχῶν 
ἐπίληθϑες ἁπάντων χατὰ τὸν ποιητήν [ὃ 221], καὶ τόν τε ἑαυτοῦ ξενοδόχον '4γ- 
χιτον ϑανάτου ἐρρύσατο καὶ τὸν νεανίαν ἀνδροφονίας. ἱστορεῖται δ᾽ οὗτος τῶν 
Ἐμπεδοχλέους γνωρίμων ὁ δοκιμώτατος ἔχτοτε γενέσϑαι. 

10. ΒΤΈΑΒΟ ΥἹ ρΡ. 214 νομίζειν δ᾽ ἐκ τῆς τοιαύτης ὄψεως [ΘΕι86] πολλὰ 
μυϑεύεσϑαι χαὶ μάλιστα οἷά φασί τινες περὶ ᾿Εμπεδοκλέους, ὅτι χαϑάλοιτο εἰς 
τὸν χρατῆρα καὶ καταλίποι τοῦ πάϑους ἴχνος τῶν ἐμβάδων τὴν ἑτέραν ἃς 
ἐφόρει χαλκᾶς. εὑρεϑῆναι γὰρ ἔξω μιχρὸν ἄπωϑεν τοῦ χείλους τοῦ χρατῆρος 
ὡς ἀνερριμμένην ὑπὸ τῆς βίας τοῦ πυρός [εἴ. Ρ. 216]. 

ΗΟΒΑΤ. ΑΙΒ Ροοί. 458 

8ὲ υοἰμείν πον 8 ὑπιομέμβ ἀδοϊὶξ αὐιοο}8 
ἴηι ριιίοιρνν ξουδαηιυε, ἰἰοοὲ “ϑιοοιγΥιἑε᾽ Ἰοηφιοι 
οἷανηοξ “ἴο οἷυοβ᾽ ποτ δὲ φιὴὶ ἰοϊϊογο ομγεί, 
8ὲ σμγοί χιιῖβ ορθὴλ ΓΕΥῪῈ οἱ ἀοηνἐΐογ Κι Ὴὲ 

“χιιὶ 80ῖ8, ατὸ Ῥγμάοηβ ἧιο 86 ἀοὶεοογὶξ αἶφιιο 
βεγυαγὶ ποῖ᾽ ἀἴοαηι, ϑἰοιίψιια ροοίαρ 
παγγαῦο ἐπίογϊέιηη. ἄδι8 ἐρηηιογία 8 παϑογὶ 
ἄνω ορὶὲ Ενιροάοοϊεθ, αὐἀεοηπέοηι Κγισὶιι8 Αοίπϑαηι 
ἐρμιϑὶϊιϊ, 86 ὑιι8. ᾿οοαΐχιιο ρεΥῖγῈ ροοίϊδ: 
ἑνυϊέινυ φυὶ βογυαΐ, ἑάθηι Γαοὶξ οοοϊἀοηὶ. 

11. ([Δπι51.] ῬΙΟΒ]. 80, 1 Ρ. 96ὅ83426 τῶν δὲ ὕστερον ᾽Ε. καὶ Πλάτων καὶ 
Σωχράτης καὶ ἕτεροι συχνοὶ τῶν γνωρίμων (γᾶῖοι ΜοΙΔΠΟΒΟΙ κου) ν 6]. ἴμπο.Ψ 
ἔπρ. 2. 

115 
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18. Απυχὰν Υ͂. Η, ΧΙ 82 Ἐμπεδοκλῆς δὲ ὃ ̓ Αχραγανιῖνος ἁλουργεῖ ἐχρή- 
σατο καὶ ὑποδήμασι χαλκοῖς [οἵ. Ἑανοτίη. Α 1 ἃ 13]. ῬΗπώϑτα. Υ. Αρ. ὙΠ|1 
Ρ. 156. Ἐ. μὲν γὰρ καὶ στρόφιον τῶν ἁλουργοτάτων περὶ αὐτὴν [56. τὴν χόμην] 
ἁρμόσας ἐσόβει περὶ τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀγυιὰς ὕμνους ξυντιϑείς, ὡς ϑεὸς ἐξ 
ἀνθρώπου ἔσοιτο [οἷ. ἴτ. 112, 6 8αα.]. 

19. ΒΈχττβ δἄν. πιδίῃ. ὙΠ 6 Ἐμπεδοχλέα μὲν γὰρ ὁ ̓ Αριστοτέλης (ἴπι 80- 
Ῥἢἰβίρβ νεῖ]. Α 1 8 57) φησὶ πρῶτον ῥητορικὴν χεκινηκέναι. ΑΥὐϑ ἀθπιΒοῖθοη Αὐΐοτγ 
(Αὐβεοίοιοβ Συναγωγὴ τεχνῶν) στχτ. ΠῚ 1, 8 παρὶ ργίηιιιβ Ῥοδὲ 608 ἥι08 
»οείας ἰγααίαογιὲ πιουΐϑ8δοὸ αἴίχμα οἷγοα γῇλοίογίοοη ἘΠ, αἰοϊδεν. αγέα. ἀπέ 
βογίρίονεβ απιὐἐχυυδϑϑὶηεὶ Οὐγαι; οἱ Τιδίαβ Βιοι, χθοβ ἐπβοοιιιθ οδὲ υἱνῦ οἰιβάτννε 
ὑμοιῖαο Θονρίαρ Πιοονίνια, Ἐνεροδοοῖἑα, τι ἱναάέξων, ἀἰθοέριῖιιο. οἵ. ΑΥἰδε. δορᾷ. 
6]. 338 Ῥ. 1885 81 οἱ δὲ νῦν εὐδοχιμοῦντες ἴ86. ῥήτορες] παραλαβόντες παρὰ 
πολλῶν οἷον ἐκ διαδοχῆς κατὰ μέρος προαγαγόντων οὕτως ηὐξήκασι Τεισίας 
μὲν μετὰ τοὺς πρώτους [Βράπον Ὀοὶ ΗοπΊοΙ] Θρασύμαχος δὲ μετὰ Τεισίαν χτλ. 
ΞΘΒΟΪ. ΙΔ Ποἢ. Υ. Ῥ, ν. 198 οἄ. Ναῦοῖκ ὅτε χαὶὲ ὁ Παρμενίδης ὃ ἐξ Ελέας 
Πυϑαγόρειος ἦν᾽ ἐξ οὗ δῆλον ὅτι καὶ Ζήνων ὁ ̓ ἀμφοτερόγλωσσος᾽ ὃ χαὶ τὰς 
ἀρχὰς τῆς ὀιαλεχτικῆς παραδούς. ὥστε ἐκ Πυϑαγόρου ἤρξατο ἡ διαλεχτική, 
ὡσαύτως δὲ ἡ ῥητοριχκή᾽ Τισίας γὰρ καὶ Γοργίας χαὶ Πῶλος Ἐμπεδοχλέους τοῦ 
Πυϑαγορείου μαϑηταί. 

ἈΡΟΡΗΤΗΉΒΟΜΑΤΙΚ. 

20. ᾿μβετ. θιοα. ΙΧ 29 τοῦτόν [Ζοποῦ νὸὰ ΕἾθ8] φασι λοιδορούμενον 
ἀγανακτῆσαι" αἰτιασάμενου δέ τινος φάναι" “ἐὰν μὴ λοιδοροίμενος προσποιῶμαι, 
οὐδὲ ἐπαινούμενος αἰσϑήσομαι [8ο ἀἷο Ηἀ85.. ΒΙΟροΥ απομ, ῬΆΒιβ. ἢ. 158 
[4ς. Ογαοου. ΧΧ 182] ᾿Εμπεδοχλῆς ἐρωτηϑείς, διὰ τί σφόδρα ἀγανακτεῖ χαχῶς 
ἀκούων ἔφη" ὅτι οὐδὲ ἐπαινούμενος ἡσϑήσομαι, εἰ μὴ χαχῶς ἀκούων λυπη- 
ϑήσομαι᾽; 1588 Ἔ. πρὸς τὸν λέγοντα ἰνρὶ. Χοπορθαποβ οὶ Πΐορ. ΙΧ 20 8. 39, 
11], ὅτε οὐδένα σοφὸν εὑρεῖν δύναμαι, ᾿ κατὰ λόγον᾽ εἶπε" ᾿ τὸν γὰρ ζητοῦντα 
σοφὸν αὐτὸν πρῶτον εἶναι δεῖ σοφόν. 

ῬόοΡδῖε (νρὶ. Α 1 88 δ ἢ, θὅ. Τ7; ἴθτΠΟΥ ἢ. 2. 12). 

21. Τύσβετ. 1 114 866. 
οἑ φιῖ φιαΐξον δὰ γοϑιι8 Ῥο886 οὐθῆῖα γϑη μεν" 

τἰδ δὰ ἱστῖ ἔογγα αἴχιια απῖνηα ῬΥΟΟΥΈΒΟΟΥῈ οἱ ἱηιδνὶ, 
φμογηι Αογασανέννιιϑ. οατν ργὲηιῖδ Ἐυροάοοῖθβ οβέ, 
ἐπϑιῖα χιόνι ἐγ χιιοὶγὴβ ἑογγαγιθι σοβδὶξ ἔπι ΟΥ̓Β, 
χιαηι Πιιϊξαηδ οἰγοιη πιαστυὶδ απ γαοίίδιι8 ἀσχίον 
Ἰορύμην οἰαιοῖβ αϑραγσὶξ υἱγιιβ αὖ τρια 8, 

Ἰ2ὺ απριβίοηιο ξ'εέιε γαρίάνονν ἡλανο αἰυϊάϊέ μι ἀαν8 
Τίαϊῖας ἐεγγαγιε οὐα8 α βηῖδιδ οἷν. 
μος εβὲ υαϑία Οἠανμθαϊδ, οὲ ἴς Αεδίπαφα νεὐαη ἕν 
φαγα Πανιριαγιθι γργβιιθὶ 86. σοἰ Πρ 67) .6 ἐγαβ, 
ζαιιοῖδιιδ οεΥιωρίοβ ἐΐογιρη υἱδ αὶ υοηιαΐ ἱργεὶϑ 

125 αὐ οαεἴμρεχιε ζογαΐ βανιηιαὶ {μἰσίγα γα ϑιεθὶ. 
φιας οὲ ἡπασῆα ποθ τε δ ηγαπάα υἱά σένα" 
σοπέδιι πιηιανεὶβ γοσὶο υἱϑοηάαφιε ΚοΥ έν, 
γεῦμβ ορίπια δοηῖβ, πα γυιυϊία υἵγίθ υἹἱ, 
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μὴ ἑαηιθ ἰοο ἤαδιιῖ88ε υἷγο ργαεοϊαγῖνβ ἐγ 86 
1380. πε0 ϑαποίιηη ἠιασὶβ δὲ ηϑγι οσαγέψια υἱα εὕμν, 

᾿ οαγηπα χη εἰἰαηὶ αἰυϊηΐ ῬεοίοΥβ οἴνι8 
υοοὶϊ εγαπέμν οἱ ἐαρογιέ ργαροίαγα γερογία, 
μέ υἱΣ διώπαπα υἱάοαΐμν 8{γρ6 ογεαξιι8. 

22. ΑΒΙΒτΟΊ. Ρορί. 1. 14410 11 οὐδὲν δὲ χοινόν ἐστιν Ὁμήρωι χαὶ Ἐμπε- 
δοχλεῖ πλὴν τὸ μέτρον" διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίχαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον 
μᾶλλον ἢ ποιητήν. 

23. ΜΈΝΑΝΡΕΚΝ [ἝΈΝΕΤΗΙΙΟΕ) 1 2, 2 φυσιχοὶ [86. ὕμνοι) δὲ ὁποίους οἱ 

περὶ Παρμενίδην χαὶ Ἐμπεδοκλέα ἐποίησαν τίς ἡ τοῦ ᾿Απόλλωνος φύσις [εἴ. 
δὰ ἔτ, 184], τίς ἡ τοῦ Διὸς [{τ. 6,2] παρατιϑέμενοι. χαὶ οἱ πολλοὶ τῶν Ὀρφέως 
τούτου τοῦ τρόπου. Ἰρϊα, δ, 2 εἰσὶν δὲ τοιοῦτοι, ὅταν ᾿Απόλλωνος ὕμνον λέ- 

γοντες ἥλιον αὐτὸν εἶναι φάσχκωμεν χαὶ περὶ τοῦ ἡλίου τῆς φύσεως διαλεγώ- 
μεϑα χαὶ περὶ Ἥρας ὅτι ἀὴρ καὶ Ζεὺς τὸ ϑερμόν. οἱ γὰρ τοιοῦτοι ὕμνοι 
φυσιολογιχοί. χαὶ χρῶνται δὲ τῶι τοιούτωι τρόπωι Παρμενίδης καὶ Ἐ. ... 
Παρμενίδης μὲν γὰρ καὶ Ἐ. ἐξηγοῦνται, Πλάτων δὲ ἐν βραχυτάτοις ἀναμιμνήισχει. 

24. ΤΑΟΤΑ ΝΎ. [ηβῖ. αἷν, 1112, 4 Ἐνιρεοάοοῖεβ, χιθνι πδϑοῖαβ πεἰγιρηα ἔηζεΥ 
Ροείαβ8 απ ἴμεν ρλιϊϊοβορἤο8 τιώοῦο8 φμῖα ἀ6 γογιρν παΐιγα υεγϑίδιιδ ϑογίρϑὲξ υἱέ 
αριιὰ Πονιαποβ Τλιογοίδιιϑ εἰ Ῥανγο, φιαίξιον οἰοενιεηΐα οοηπϑεϊξιϊέ, (σικντ. 1 4, 4 

φυορέεν Ἐνιρεάοοϊοα ἐπι αγαοοὶβ, Ῥαγγοηθην αο Γλιογείδιηι ἐπὶ 1,αὐλνῖδ, χιὶ ργαθοορία 

βαρὶεηέϊας υεογϑίδιι5 ἱγακι(ἀεγιπέ, 

2ὅ. ὅσμοι, δ θιόνυβ, Τῆγας, [ΒΟΚΚ. Α. 134, 11. Οτὐάπιοὺ Α. 0. ΓΝ 812, 14] 

ποιητὴς δὲ κεχόσμηται τοῖς τέσσαρσι τούτοις μέτρωι, μύϑωι, ἱστορίαι καὶ ποιᾶι 
λέξει, καὶ πᾶν ποίημα μὴ μετέχον τούτων οὐχ ἔστι ποίημα, εἰ καὶ μέτρωι χέ- 
χρηται. ἀμέλει τὸν Ἐμπεδοχλέα καὶ Τυρταῖον οὐ χαλοῦσι ποιητάς, εἰ καὶ 
μέτρωι ἐχρήσαντο διὰ τὸ μὴ χρήσασϑαι αὐτοὺς τοῖς τῶν ποιητιχῶν [ΚΑῖθ6ὶ 
ποιητῶν] χαραχτηριστικοῖς. 188, 18 οὐχ ἔστι ποιητὴς ὁ μέτρωι μόνωι χρώμε- 
γος" οὐδὲ γὰρ Ἐμπεδοκλῆς ὁ τὰ Φυσιχὰ γράψας οὐδ᾽ οἱ περὶ ἀστρολογίας εἰπόν- 
τες οὐδὲ ὃ Πύϑιος ἐμμέτρως χρησμωιδῶν [οἴ. Καθ} Αὐλ. ἃ. Οδέξ. 668. 1898, 20]. 
ῬΙΟΤΆΚΟΗ. 4θοπι. 8. ροοῖ. ἀπά. 2 ᾿. 10 ϑυσίας μὲν γὰρ ἀχόρους καὶ ἀναύλους 
ἔσμεν, οὐκ ἴσμεν δ᾽ ἄμυϑον οὐδ᾽ ἀψευδὴ ποίησιν. τὰ δ᾽ ᾿Εμπεδοχλέους ἔπῃ 
χαὶ Παρμενίδου χαὶ Θηριαχὰ Νικάνδρου καὶ Γνωμολογίαι Θεύγνιδος λόγοι 
εἰσὶ χιχράμενοι παρὰ ποιητικῆς ὥσπερ ὄχημα τὸν ὄγκον καὶ τὸ μέτρον, ἵνα 
τὸ πεζὸν διαφύγωσιν. Απιβτ. Ποῖ, Γ᾿ ὅ. 1401480 δεύτερον δὲ τὸ τοῖς ἰδίοις 
ὀνόμασι λέγειν...., τρίτον μὴ ἀμφιβόλοις" ταῦτα δέ, ἂν μὴ τἀναντία προαιρῆται, 
ὅπερ ποιοῦσιν ὅταν μηϑὲν μὲν ἔχωσι λέγειν προσποιῶνται δέ τι λέγειν. οἱ 
γὰρ τοιοῦτοι ἐν ποιήσει [οἷ. Μοίθον. Β 8. 8δ7526] λέγουσιν ταῦτα οἷον ᾿Εμπεδοχλῆς. 
φεναχίζει γὰρ τὸ κύχλωι πολὺ ὄν, καὶ πάσχουσιν οἱ ἀκροαταὶ ὅπερ οἱ πολλοὶ 
παρὰ τοῖς μάντεσιν. ὅταν γὰρ λέγωσιν ἀμφίβολα, συμπαρανεύουσιν ᾿ Κροῖσος 
ἍΛυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει. ΟἼσεκο ἀθ6 ογδίοτο 1 ὅ0, 211 Πἰοοαΐ 
ἰδία γαΐϊίοηοε ἀἸοαηιι8 ρέϊα δεηα οἐ ἀνιοάεοϊηι 8ογὶρίϊ8 ᾿άεγε ργοργίνηι 6886 ὑπγὶβ 
οἱυτ8, ημοπίαηὶ μἰγιθηχιιε ἐογμὴὶ Ῥι ΑΙμοῖι8. ορίϊηιθ γδοογὶἐ, οαάοηιφιε γαδίοηα 
ἀϊοαηέιι οἱ χιιοβ φυσικοὺς αγαεοὶ πορεϊηαλέ, οἰάοηιν ροείας, φιοπίανι Ἐηιρεάοοῖοβ 
Ρ) θέσι ἐσγοσίννη ροόηια Κροενΐ. 

20. Ῥιονύβιτβ ἀθ οοτηρ. νοι. 82 ταύτης δὲ τῆς ἁρμονίας [πᾷ] 10 τῆς 
αὐστηρᾶς] πολλοὶ μὲν ἐγένοντο ζηλωταὶ κατά τε ποίησιν καὶ ἱστορίαν καὶ λόγους 
πολιτικοὺς, διαφέροντες δὲ τῶν ἄλλων ἐν μὲν ἐπικῆι ποιήσει ὃ τε Κολοφώνιος 
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᾿Αντίμαχος καὶ Ἐμπεδοχλῆς ὃ φυσικός, ἐν δὲ μελοποιίαι Πίνδαρος, ἐν δὲ τρα- 
γωιδίαι Αἰσχύλος. 

21. ΟἿΟΕΒΟ δᾶ Ου. ἔν. Π 9, 8 Γλιογεξϊ ροονιαία υἱὲ 8ογιδὲβ ἰΐα διυπέ: ηρϊξϊδ 

ἱμρ ῖδιι8 ἱηισερηῖ, νέας οἰαηι αγέϊϑ; 86 (οσιαη υεηογ 8) υἱγίηι ἐὰ ριιίαθο, εἰ 

ϑαϊιιιεϊ Ἐνιερεάοοῖοα ἰεφογὶδ, πορυΐηθθι πο ριίαϑο. 

ΓΕΜ5ΒῈ. (8). Α 1 ὶ 10. ΤΊ: ἡ. 4. 6) 

28. ΞΓΜΡΙ,. Ργβ. 2ὅ, 21 (δι85 ὙΠΘΟΡὮγ.) πϑοῖ Α 1 οὗτος δὲ τὰ μὲν σω- 
ματικὰ στοιχεῖα ποιεῖ τέτταρα, πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ γῆν, αἰδια μὲν 
ὄντα πλήϑει καὶ ὀλιγότητι, “μεταβάλλοντα δὲ χατὰ τὴν σύγκρισιν καὶ διάκρισιν, 

τὰς δὲ χυρίως ἀρχάς, ὑφ᾽ ὧν κινεῖται ταῦτα, Φιλίαν καὶ Νεῖχος. δεῖ γὰρ δια- 
ὅ τελεῖν ἐναλλὰξ χινούμενα τὰ στοιχεῖα, ποτὲ μὲν ὑπὸ τῆς Φιλίας συγχρινόμενα, 
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ποτὲ δὲ ὑπὸ τοῦ Νείχους διαχρινόμενα᾽ ὥστε καὶ ἕξ εἶναι χατ᾽ αὐτὸν τὰς 
ἀρχάς. καὶ γὰρ ὅπου μὲν ποιητικὴν δίδωσι δύναμιν τῶι Νείχει καὶ τῆι Φιλίαι 
ὅταν λέγηε' ἄλλοτε -- ἔχϑει᾽ [ἴτ. 11,1. 8] ποτὲ δὲ τοῖς τέτταρσιν ὡς ἰσόστοιχα 
συντάττει καὶ ταῦτα ὅταν λέγηι τοτὲ --- πλάτος τε [{τ. 11, 11---20]. 

29. ῬΊΆτοΟ ΒΌρἢ. 242 ΟΠ μῦϑόν τινα ἕχαστος φαίνεταί μοι διηγεῖσϑαι 
παισὶν ὡς οὖσιν ἡμῖν, ὁ μὲν ὡς τρία τὰ ὄντα, πολεμεῖ δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε αὐ- 
τῶν ἄττα πηι, τοτὲ δὲ καὶ φίλα γιγνόμενα γάμους τε καὶ τόχους χαὶ τροφὰς 
τῶν ἐχγόνων παρέχεται [0Ὀ68. ῬΒοΓΟΚΥἄθ65. νῸΠ ΚγΤΟΒ]. ὁύο δὲ ἕτερος εἰπών, 
ὑλγρὸν καὶ ξηρὸν ἢ ϑερμὸν καὶ ψυχρόν, συνοικίζει τε αὐτὰ καὶ ἐχδίδωσι [Ατ- 
ΟΠ 614052]. τὸ δὲ παρ᾽ ἡμῶν Ἐλεατιχὸν ἔϑνος, ἀπὸ Ξενοφάνους τε καὶ ἔτι πρό- 
σϑεν ἀρξάμενον (ΟἸρὨΪΚΟΙ, ὡς ἑνὸς ὄντος τῶν πάντων καλουμένων οὕτω 
διεξέρχεται τοῖς μύϑοις. Ἰάδες δὲ χαὶ Σικελαί τινες ὕστερον οῦσαι [Ηρστὰ- 

ΚΙ πᾶ ἘπηρΘἄοΚΙ65] ξυνενόησαν, ὅτι συμπλέχειν ἀσφαλέστατον ἀμφότερα καὶ 
λέγειν, ας τὸ ὃν πολλά τε καὶ ἕν ἐστιν, ἔχϑραι δὲ καὶ φιλίαι συνέ- 
χεται. διαφερόμενον γὰρ ἀεὶ ξυμφέρεται, φασὶν αἵ συντονώτεραι τῶν ου- 
σῶν, αἱ δὲ μαλακώτεραι τὲ μὲν ἀεὶ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν ἐχάλασαν, 
ἐν μέρει δὲ τοτὲ μὲν ἕν εἶναί φασι τὸ πᾶν καὶ φίλον ὑπ᾽ ᾿Αφροδί- 
της, τότε δὲ πολλὰ χαὶ πολέμιον αὐτὸ αὑτῶι διὰ Νεῖκὸός τι. 

80. ῬΒΕΡΟΡ στ. Κίτοπιδί. ἀρ. Επ85. Ρ. Ε. 1.8, 10 [Ὁ. ὅ82 88 ὙΒθοργαβὶ 
Ὑγὶθ ἢ. 81 Γ΄, ] Ἐ. ὁ ̓Αχραγαντῖνος στοιχεῖα τέσσαρα, πῦρ ὕδωρ αἰϑέρα γαῖαν. αἰ- 

τίαν δὲ τούτων Φιλίαν καὶ Νεῖχος. ἐκ πρώτης φησὶ τῆς τῶν στοιχείων κρά- 
σεως ἀποχριϑέντα τὸν ἀέρα περιχυϑῆναι χύχλωι" μετὰ δὲ τὸν ἀέρα τὸ πῦρ 

ἐχδραμὸν χαὶ οὐχ ἔχον ἑτέραν χώραν ἄνω ἐχτρέχειν ὑπὸ τοῦ περὶ τὸν ἀέρα 
πάγου. εἶναι δὲ κύχλωι περὶ τὴν γῆν φερόμενα δύο ἡμισφαίρια τὸ μὲν χαϑ- 
ὅλου πυρός, τὸ δὲ μιχτὸν ἐξ ἀέρος χαὶ ὀλίγου πυρός, ὅπερ οἴεται τὴν νύχτα 
εἶναι. τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς κινήσεως συμβῆναι ἀπὸ τοῦ τετυχηκέναι κατὰ τὸν 
ἀϑροισμὸν ἐπιβρίσαντος τοῦ πυρός [1]. ἐπιβρῖσάν ποτε τὸ πῦρὶ. δ δὲ ἥλιος 
τὴν φύσιν οὐχ ἔστι πῦρ, ἀλλὰ τοῦ πυρὸς ἀντανάκλασις ὁμοία τῆι ἀφ᾽ ὕδατος 

γινομένηι. σελήνην δέ φησιν συστῆναι καϑ᾽ ἑαυτὴν ἐκ τοῦ ἀποληφϑέντος ἀέρος 
ὑπὸ τοῦ πυρός. τοῦτον γὰρ παγῆναι χαϑάπερ καὶ τὴν χάλαζαν. τὸ δὲ φῶς 
αὐτὴν ἔχειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου. τὸ δὲ ἡγεμονιχὸν οὔτε ἐν κεφαλῆι οὔτε ἐν ϑω- 
ράκι, ἀλλ᾽ ἐν αἵματι. ὅϑεν χαϑ᾽ ὅτι ἂν μέρος τοῦ σώματος πλεῖον ἤι παρε- 
σπαρμένον (τὸ ἡγεμονικὸν οἴεται), χατ᾽ ἐχεῖνο προτερεῖν τοὺς ἀνϑρωποῦυς. 

81, Ητρροι, Βοῖ. 1 8 1}. ὅ58] Ἐ. δὲ μετὰ τούτους [ΡΥΓΒΔΡΌΓΘΟΙ] γενό- 1 
μενος καὶ περὶ δαιμόνων φύσεως εἶπε πολλά, ὡς ἀναστρέφονται διοικοῦντες 
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τα χαταὰ την γῆν, ὄντες πλεῖστοι. οὗτος τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν Νεῖχος καὶ 
Φιλίαν ἔφη καὶ τὸ τῆς μονάδος νοερὸν πῦρ τὸν ϑεὸν καὶ συνεστάναι ἐκ πυρὸς 
τὰ πᾶντα καὶ εἰς πῦρ ἀναλυϑήσεσϑαι. ὧι σχεδὸν χαὶ οἱ Στωιχοὶ συντίϑενται 
δόγματι ἐχπύρωσιν προσδοχῶντες. μάλιστα δὲ πάντων συγκχατατίϑεται τῆι 

ὅ μετενσωματώσει οὕτως εἰπών “ἤτοι --- ἰχϑύς᾽ [ἔτ. 111. οὗτος πάσας εἰς 
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πάντα τὰ ζώια μεταλλάττειν εἶπε τὰς ψυχάς. καὶ γὰρ ὃ τούτων διδάσχαλος 
Πυϑαγόρας ἔφη ἑαυτὸν Εὔφορβον γεγονέναι τὸν ἐπὶ Ἴλιον στρατεύσαντα φά- 
σχων ἐπιγινώσχειν τὴν ἀσπίδα. 

32. Απτ. 11, 28 (Ὁ. 808 οἵ, βίο". 1 38, 11 Υ7.] (᾿ξμπεδοχλῆς σφαιροειδῆ 
καὶ ἀΐδιον χαὶ ἀκίνητον τὸ ἕν) καὶ τὸ μὲν ἕν τὴν ἀνάγχην, ὕλην δὲ αὐτῆς τὰ 
τέτταρα στοιχεῖα, εἴδη δὲ τὸ Νεῖχος χαὶ τὴν Φιλίαν. λέγει δὲ καὶ τὰ στοιχεῖα 
ϑεοὺς χαὶ τὸ μῖγμα τούτων τὸν κόσμον καὶ πρὸς τζ(ούτοις τὸν Σφαῖρον, εἰς 
ὃν πάντα ταῦτ᾽ ἀναλυϑήσεται, το μονοειδές. καὶ ϑείας μὲν οἴεται τὰς ψυχᾶς, 
ϑείους δὲ καὶ τοὺς μετέχοντας αὐτῶν χαϑαροὺς χαϑαρώς. 

88. --- Ἰ 8, 20 [Ὁ. 2817] Ἐ., Μέτωνος ᾿Αχραγαντῖνος τέτταρα μὲν λέγει 
στοιχεῖα, πῦρ ἀέρα ὕδωρ γῆν. δύο δὲ ἀρχικὰς δυνάμεις, Φιλίαν τε καὶ Νεῖχος, 
ὧν ἡ μέν ἐστιν ἑνωτιχή, τὸ δὲ διαιρετικόν. φησὶ δὲ οὕτως" 'τέσσαρα --- 
βρότειον᾽ [ἴτ. 6). Δία μὲν γὰρ λέγει τὴν ζέσιν καὶ τὸν αἰϑέρα, Ἥρην δὲ φε- 
ρέσβιον τὸν ἀέρα, τὴν δὲ γὴν τὸν Διδωνέα" Νῆστιν δὲ καὶ χρούνωμα βρό- 
τειον οἱονεὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ ὕδωρ. ΑἸΙορον. Βοπι. βουῖρί. (νἰ6}}. ΡΙαἴαγο) Ὀοὶ 
ΘΟ. ΕΠ].1 10, 110 Ρ. 121 Υ7.. (οἵ, ΡΙαῖ. Υἱο. Ηοπι. 99) Ἐ. Δία μὲν λέγει τὴν ζέσιν 
{(χαὶν) τὸν αἰϑέρα, Ἥρην δὲ φερέσβιον τὴν γῆν, ἀέρα δὲ τὸν ᾿Αἰδων ἑα, ἐπειδὴ 
φῶς οἰχεῖον οὐχ ἔχει, ἀλλὰ ὑπὸ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων χαταλάμπεται, 
Νῆστιν δὲ καὶ χρούνωμα βρότειον τὸ σπέρμα χαὶ τὸ ὕδωρ. ἐκ 
τεσσάρων οὖν στοιχείων τὸ πᾶν, τῆς τούτων φύσεως ἐξ ἐναντίων συνεστώσης, 
ξηρότητός τε χαὶ ὑγρότητος καὶ ϑερμότητος καὶ ψυχρότητος, ὑπὸ τῆς πρὸς 
ἄλληλα ἀναλογίας χαὶ κράσεως ἐναπεργαζομένης τὸ πᾶν καὶ μεταβολὰς μὲν 
μερικὰς ὑπομενούσης τοῦ δὲ παντὸς λύσιν μὴ ἐπιδεχομένης. λέγει γὰρ οὕτως 
ἄλλοτε --- ἔχϑει᾽ [{τ. 11,1. 8]. Ητρροχ, Βοῖ. ΥἿΙ[ 29 πϑοὴ ἔτ. 6 [8 Ῥ] αἴλτοιβ 
Βοῦτ, 0. ΕἸηροᾶ,", νε].Υ 20}.144,13] Ζεύς ἐστι τὸ πῦρ, Ἥρη δὲ φερέσβιος ἡ 
γῇ ἡ φέρουσα τοὺς πρὸς τὸν βίον καρπούς, ᾿Αιδωνευς δὲ ὃ ἀὴρ, ὅτι πάντα 
δι᾿ αὐτοῦ βλέποντες μόνον αὐτὸν οὐ χαϑορῶμεν, Νῆστις δὲ τὸ ὕδωρ᾽ μόνον 
γὰρ τοῦτο ὄχημα τροφῆς αἴτιον γινόμενον πᾶσι τοῖς τρεφομένοις αὐτὸ χαϑ᾽ 
αὑτὸ τρέφειν οὐ δυνάμενον τὰ τρεφόμενα. εἰ γὰρ ἔτρεφε, φησίν, οὐχ ἄν ποτε 
λιμῶι κατελήφϑη τὰ ζῶια, ὕδατος ἐν τῶι κόσμωι πλεονάζοντος ἀεί. διὰ τοῦτο Νῆ- 
στιν καλεῖ τὸ ὑόωρ ὅτι τροφῆς αἴτιον γινόμενον τρέφειν οὐχ εὐτονεῖ τὰ τρεφόμενα. 

84. ΟΑΤΕΝ. ἰπ Ηἴρρ. παῦ. βομ. ΧΥ͂ 832 Κ. Ἐ. ἐξ ἀμεταβλήτων τῶν τεττάρων 
στοιχείων ἡγεῖτο γίγνεσϑαι τὴν τῶν συνϑέτων σωμάτων φύσιν, οὕτως ἀναμε- 
μειγμένων ἀλλήλοις τῶν πρώτων, ὡς εἴ τις λειώσας ἀκριβῶς καὶ χνοώδη ποι- 

ἥσας ἰὸν χαὶ χαλκῖτιν καὶ καδμίαν καὶ μίσυ μείξειεν, ὡς μηδὲν ἐξ αὐτῶν δύ- 
γασϑαι μεταχειρίσασϑαι χωρὶς ἑτέρου. 

858. ΑΕτ. ΠΊ, ὃ [Ὁ. 8380] Ἐ. ἔλεγε μὴ διὰ παντὸς ἑστῶτας εἶναι μηδ᾽ 
ὡρισμένους τοὺς τόπους τῶν στοιχείων, ἀλλὰ πάντα τοὺς ([50 ΡιΙαξ, Βιοῦ., 
]Ι. πάντα πως] ἀλλήλων μεταλαμβάνειν γΕὶ. ΑΟΒΙ]. Ρ. 84, 20 Μ. ὁ δὲ Ἐ. οὐ δίδωσι 

τοῖς στοιχείοις ὡρισμένους τόπους, αλλ᾽ ἀντιπαραχωρεῖν ἀλλήλοις φησίν, ὥστε 

τὴν γῆν μετέωρον φέρεσϑαι καὶ τὸ πῦρ ταπεινότερον. 
30. ΑἘϊ51, ἀθ ρθη. οὗ οοστ. Β 8. 8800 19 ἔνιοι δ᾽ εὐθὺς τέτταρα λέγουσιν 

οἷον Ἐ. συνάγει δὲ καὶ οὗτος εἰς τὰ δύο᾽ τῶι γὰρ πυρὶ τἄλλα πάντα ἀντιτίϑησιν. 
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81. --- ΜΘΏΡΗ. Α 4. 988 21 χαὶ Ἐ. ἐπὶ πλέον μὲν χρῆται τούτου [18 Απαχλ- 
ΒΟΓΔΕ] τοῖς αἰτίοις, οὐ μὴν οὔϑ᾽ ἱχανῶς οὔτ᾽ ἐν τούτοις εὑρίσχει τὸ ὁμολογού- 
μενον᾽ πολλαχοῦ γοῦν αὐτῶι ἡ μὲν Φιλία διαχρίνει τὸ δὲ Νεῖχος συγχρένει. 
ὅταν μὲν γὰρ εἰς τὰ στοιχεῖα διίστηται τὸ πᾶν ὑπὸ τοῦ Νείχους τὸ τε πῦρ εἰς 
ἕν συγχρίνεται καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ἕχαστον" ὅταν δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς Φιλίας 
συνίωσιν εἰς τὸ ἕν, ἀναγχαῖον ἐξ ἑχάστου τὰ μόρια διακρίνεσϑαι πάλιν. Ἐ. 
μὲν οὖν παρὰ τοὺς πρότερον πρῶτος τὸ τὴν αἰτίαν διελεῖν [ϑἷς Α"}] εἰσήνεγκχεν, 
οὐ μίαν ποιήσας τὴν τῆς κινήσεως ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἑτέρας τε χαὶ ἐναντίας. ἔτι δὲ 
τὰ ὡς ἔν ὕλης εἴδει λεγόμενα στοιχεῖα τέτταρα πρῶτος εἶπεν. οὐ μὴν χρῆταί 
γε τέτταρσιν, ἀλλ᾽ ὡς δυσὶν οὖσι μόνοις, πυρὶ μὲν χαϑ᾽ αὑτό, τοῖς δ᾽ ἀντι- 
κειμένοις ὡς μιᾶι φύσει, γῆι τε χαὶ ἀέρι καὶ ὕδατι. λάβοι δ᾽ ἄν τις αὐτὸ 
ϑεωρῶν ἐκ τῶν ἐπῶν. 

38, --- Ῥῃγβ8. Θ 1. 26ὅ2417 ἔοικεν Ἔ. ἄν εἰπεῖν ὡς τὸ χρατεῖν καὶ χινεῖν 
ἐν μέρει τὴν Φιλίαν καὶ τὸ Νεῖχος ὑπάρχει τοῖς πράγμασιν ἐξ ἀνάγκης, ἠρεμεῖν 
δὲ τὸν μεταξὺ χρόνον. 

30. -- Μρίδρῃ. Α 4. 984Ρ 82 ἐπεὶ δὲ χαὶ ταναντία τοῖς ἀγαϑοῖς ἐν- 
ὄντα ἐφαίνετο ἐν τῆι φύσει, καὶ οὐ μόνον τάξις καὶ τὸ χαλὸν ἀλλὰ καὶ ἀταξία 
καὶ τὸ αἰσχρόν, καὶ πλείω τὰ κακὰ τῶν ἀγαϑῶν χαὶ τὰ φαῦλα τῶν καλῶν, 
οὕτως ἄλλος τις Φιλίαν εἰσήνεγκε καὶ Νεῖχος, ἑχάτερον ἑχατέρων αἴτιον τού- 
των. εἰ γάρ τις ἀχολουϑοίη καὶ λαμβάνοι πρὸς τὴν διάνοιαν καὶ μὴ πρὸς ἃ 
ψελλίζεται λέγων Ἐ., εὑρήσει τὴν μὲν Φιλίαν αἰτίαν οὖσαν τῶν ἀγαϑῶν, τὸ 
δὲ Νεῖχος τῶν κακῶν᾽ ὥστ᾽ εἴ τις φαίη τρόπον τινὰ καὶ λέγειν καὶ πρῶτον 
λέγειν τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαϑὸν ἀρχὰς Ἐμπεδοχλέα, τάχ᾽ ἄν λέγοι καλῶς, εἴπερ 
τὸ τῶν ἀγαϑῶν ἁπάντων αἴτιον αὐτὸ τἀγαϑὸν ἐστι ἰκαὶ τῶν χαχκῶν τὸ χαχον]. 

40, --- ἀο ρθη. οἵ οοῖτ. Β 0, 883» 20 χαέτοι τά γε στοιχεῖα διακρίνει 
οὐ τὸ Νεῖχος ἀλλ᾽ ἡ Φιλία, τὰ φύσει πρότερα τοῦ ϑεοῦ᾽ ϑεοὶ δὲ χαὶ ταῦτα. 

41. ῬΗπΟΡ. ἀθ ρθπ. οὲ οουτ. 19, 3 ὙΠῸ πρὸς μὲν γὰρ τὰ φαινόμενα 
ἐναντία λέγει ἀναιρῶν τὴν ἀλλοίωσιν ἐναργῆ οὖσαν, πρὸς ἑαυτὸν δὲ διότι 
λέγει μὲν ἀμετάβλητα τὰ στοιχεῖα, καὶ αὐτὰ μὲν μὴ γίνεσϑαι ἐξ ἀλλήλων τὰ 
δὲ ἄλλα ἐκ τούτων. πάλιν δέ φησι τῆς Φιλίας χρατούσης τὰ πάντα ἕν γίνεσϑαι 
καὶ τὸν Σφαῖρον ἀποτελεῖν ἄποιον ὑπάρχοντα, ὡς μηχέτι μήτε τὴν τοῦ πυρὸς 
μήτε τῶν ἄλλων τινὸς σώιζεσϑαι ἐν αὐτῶι ἰδιότητα, ἀποβάλλοντος ἑχάστου 
τῶν στοιχείων τὸ οἰχεῖον εἶδος. 

4). ΑΒΙΒΥ. ἀθ Ἵδϑῖο Γ 2. 301514 ἐχ διεστώτων δὲ χαὶ χινουμένων οὐχ 
εὔλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν. διὸ χαὶ Ἔ. παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς Φιλότητος" 
οὐ γὰρ ἂν ἠδύνατο συστῆσαι τὸν οὐρανὸν ἐκ χεχωρισμένων μὲν κατασχευάζων, 
σύγχρισιν δὲ ποιῶν διὰ τὴν Φιλότητα᾽ ἐχ διαχεχριμένων γὰρ συνέστηχεν ὃ 
κόσμος τῶν στοιχείων. ὥστ᾽ ἀναγχαῖον γίνεσϑαι ἐξ ἑνὸς χαὶ συγκεχριμένου. 

48. ΑΕΤ.Ι 18,1. [Ὁ. 812] ᾿Εμπεδοχλῆς ἔφη πρὸ τῶν τεττάρων στοιχείων 
ϑραύσματα ἐλάχιστα οἱονεὶ στοιχεῖα πρὸ τῶν στοιχείων ὁμοιομερῆ. 11, 8 
[Ὁ.. 815] Ἐ. χαὶ Ξενοχράτης ἐκ μικροτέρων ὄγκων τὰ στοιχεῖα συγχρίνει, ἅπερ 
ἐστὶν ἐλάχιστα καὶ οἱονεὶ στοιχεῖα στοιχείων. ΟΑΥΕΝ. ἴῃ ΗἸΡΡ. ἂθ παῖ, ἢ. ΧΥ͂ 
49 Κ. χαχεῖνος γὰρ [Επιρ.] ἐκ μὲν τῶν αὐτῶν στοιχείων, ὧν καὶ Ἱπποχράτης, 
γεγονέναι φησὶν ἡμᾶς γε χαὶ τὰ ἄλλα σώματα πάντα τὰ περὶ τὴν γῆν, οὐ μὴν 
χεχραμένων γε δι᾿ ἀλλήλων, ἀλλὰ χατὰ μιχρὰ μόρια παραχειμένων τε χαὶ 
ψαυόντων [οἵ. ΓΥ͂ 102 χατὰ σμικρὰ μόρια καταϑρανομένων). 

44. ΑΥ̓ΤΟ Ι 24,2 [0.. 320] Ἐ. ᾿ναξαγόρας, Δημόκριτος, Ἐπίκουρος καὶ 
πάντες ὅσοι κατὰ συναϑροισμὸν τῶν λεπτομερῶν σωμάτων κοσμοποιοῦσι συγ- 



Α. 31--ἢο0. ΧΕΗΈΕ, 109 

κρίσεις μὲν καὶ διαχρίσεις εἰσάγουσι, γενέσεις δὲ καὶ φϑορὰς οὐ χυρίως᾽ οὐ 

γὰρ κατὰ τὸ ποιὸν ἐξ ἀλλοιώσεως, χατὰ δὲ τὸ ποσὸν ἐχ συναϑροισμοῦ ταύ- 
τας γένεσϑαι. 

45. --- 1 26,1 [Ὁ. 821] Ἐ. οὐσίαν ἀνάγχης αἰτίαν χρηστικὴν τῶν ἀρχῶν 
ὅ καὶ τῶν στοιχείων. Ῥιστ. 46 8η. ῥρσόοῦ. 21,2 ρ. 1026 Β ἀνάγχην, ἣν εἱμαρμένην 
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οἱ πολλοὶ καλοῦσιν, Ἐ. δὲ Φιλίαν ὁμοῦ καὶ Νεῖχος. 

40. Απιβτοτ. Ρῆγβ. Α 4. 181220 οἱ δ᾽ ἐχ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιό- 
τητας ἐχκρίνεσϑαι, ὥσπερ ᾿ἀναξίμανδρός φησι χαὶ ὅσοι δ᾽ ἕν καὶ πολλά φασιν 
εἶναι; ὥσπερ Ἐ. καὶ Ἀναξαγόρας. ἐκ τοῦ μείγματος γὰρ καὶ οὗτοι ἐχχρίνουσι 
τάλλα. διαφέρουσι. δ᾽ ἀλλήλων τῶι τὸν μὲν [Επι0.} περίοδον ποιεῖν τούτων, 

τὸν ὁ᾽ [Αμαχϑρ.] ἅπαξ, καὶ τὸν μὲν ἄπειρα τώ τε ὁμοιομερὴ καὶ τἀναντία, 

τὸν δὲ τὰ χαλούμενα στοιχεῖα ἱμόνον)]Ἷ. 
41. ΔῈτ. 1,2 [Ποχ. 291) ᾿Ἐμπεδοχλῆς δὲ κόσμον μὲν ἕνα, οὐ μέντοι 

τὸ πᾶν εἶναι τὸν χόσμον, ἀλλὰ ὀλίγον τι τοῦ παντὸς μέρος, τὸ δὲ λοιπὸν 
ἀργὴν ὕλην. 

48. Ῥιάτο ἰορ. Χ 889 Β πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα φύσει πάντα εἶναι 
χαὶ τύχηι φασί (ΑπΗβηρον Ὧ65 ΕἸΩρΟάΟΚΙ68), τέχνηι δὲ οὐδὲν τούτων, καὶ τὰ μετὰ 
ταῦτα αὖ σώματα, γῆς τε καὶ ἡλίου καὶ σελήνης ἄστρων τε πέρι, διὰ τούτων 
γεγονέναι παντελῶς ὄντων ἀψύχων. τύχηι δὲ φερόμενα τῆι τῆς δυνάμεως 
ἕχαστα ἑκάστων ἧι ξυμπέπτωκεν ἁρμόττοντα οἰκείως πως, ϑερμὰ ψυχροῖς ἢ 
ξηρα πρὸς ὑγρὰ χαὶ μαλακὰ πρὸς σκληρά, καὶ πάντα ὁπόσα τῆι τῶν ἐναντίων 

χράσεε χατὰ τύχην ἐξ ἀνάγκης συνεκεράσϑη ζαύτηι καὶ κατὰ ταῦτα οὕτω γε- 
γεννηκέναι τόν τε οὐρανὸν ὅλον χαὶ πάντα ὅπόσα κατ᾽ οὐρανόν, χαὶ ζῶια αὖ 
καὶ φυτὰ ξύμπαντα, ὡρῶν πασῶν ἐκ τούτων γενομένων, οὐ διὰ νοῦν, φασίν, 

οὐδὲ διά τινα ϑεὸν οὐδὲ διὰ τέχνην, ἀλλὰ ὃ λέγομεν, φύσει καὶ τύχηι. 
49, ῬΗπῸ 46 ῥγονϊᾷ, Π| 60 μ. 856 ΓΑ μον, ταῦ ΜΟΥ βου ροΠ ἢ. ΟΟπΥ- 

ὈθαΓΟ] σοάθηι ηἠιοᾶο οἰΐαηι ἠνιειαϊ ραγίοβ οοηποὶ υἱάοπέμγ, μὲ ἀϊοὶξς Ἐπιρε- 

ἄοοῖοβ. ροδίηιαηι δηΐηι ϑεογοέιι8 οϑὲ αοίδιον (ἃ. ἴ. μετὰ τὸ διακριϑῆναι τὸν 
αἰϑέρα), αοὖῪ οὐ ἰφγυὶβ διεγβϑιιβ υοϊαυογιιέ δὲ σαί γογηναξιοὰ χιιοί ὧν ἰα ἰδδὶηιο 
δραΐϊο εἰγοι ει εγεδαΐιν. ἰφσνιὶθ ατέον φιὶ οαοῖὶο ραϊῖο ἔμ ογὶου ἡιαηιβογαΐ, ἴρδὸ 
φμοηια ἴηι γακῖοβ 8οϊ 18 τοαοογυαίιϑ ε8ἰ. ἔθυσα ὑεγὸ ἴθ τὰ ΟΟΉΟΜΡΥΘΉΒ. δὲ Ἠ6- 

οὐϑϑιίαίε χιαάαηι οοπογεία (πιληϑεῖσα) ἴηι ηιεαϊο ἀρραγοηδ οοηιβοϊέ. ῬΟΥΥΟ οἶγοα 
ἐαηὶ ππαίφψιιε αοἴιεν, φια ημϊέο ἰευΐον ογαΐ, υοἱυϊξγ πόα τὐψιίανν (ἀοϑιϑέϊί. 

ηιιϊοί8 απέοην ἱπᾶε οαιϑα ΡεῪ αἰειιην [ΜΠ Ιββνυθυβι πἀπῖ8], πον ὑθγῸ ΡΕΥ͂ ϑρῆαο- 

γαϑ8 ηνίαθ βιιρεῦ 86 ἱπυΐοοηι ροδὶΐαθ, χιαγιώρν οἰγοιηηγοξαξίοτιεβ ροϊ υογγεξ 
ἤσιιαηι, χιῖα εἶγοα δαρὶ [86. ἔθυσα} ΘΠ ΡΥ ϑ8α. ζμξ 8ρλιαεγα ἰσηὶβ ηυϊγαδὶ 8 

ρηάσηας δηῖρε δὲ ᾿νε ριϊοὶβ ἐπεογίας () υἷηι παῦε), ἰάθο πθὸ ἅμ πεο ἐϊιο οααὶέ 
ἰδία. ΔἘτ. Πθ, ὃ [Ὁ. 384] Ἐ. τὸν μὲν αἰϑέρα πρῶτον διακριϑῆναι, δεύτερον 
δὲ τὸ πῦρ, ἐφ᾽ ὧι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἄγαν περισφιγγομένης τῆι ῥύμηι τῆς περι- 
φορᾶς ἀναβλύσαι τὸ ὕδωρ' ἐξ οὗ ϑυμιαϑῆναι τὸν ἀέρα, καὶ γενέσϑαι τὸν μὲν 
οὐρανὸν ἐκ τοῦ αἰϑέρος, τὸν δὲ ἥλιον ἐκ τοῦ πυρός, πιληϑῆναι δὲ ἐκ τῶν 

ἄλλων τὰ περίγεια. 
δ0. Δττ. Π 31,4 [Ὁ. 308] Ἐ. τοῦ ὕψους τοῦ ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὸν οὐρανόν, 

ἥτις ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν ἀνάτασις, πλείονα εἶναι τὴν κατὰ τὸ πλάτος διάστασιν 
κατὰ τοῦτο τοῦ οὐρανοῦ μᾶλλον ἀναπεπταμένου διὰ τὸ ὠιῶι παραπλησίως 
τὸν χόσμον χεῖσϑαι. 1, ἃ [Ὁ. 328] Ἐ. τὸν τοῦ ἡλίου περίδρομον εἶναι περι- 
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γραφην τοῦ πέρατος τοῦ κόσμου. 10, 2 [Ὁ. 839] Ἐ. δεξιὰ μὲν αὐτοῦ [ϑ80]]. τοῦ 
κόσμου] τὰ κατὰ τὸν ϑερινον τροπικόν, ἀριστερὰ δὲ τὰ κατὰ τὸν χειμερινόν. 

51. ΔΕτ. ΠΊ1,2 [Ὁ.. 3389] Ἐ. στερέμνιον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐξ ἀέρος συμ- 
παγέντος ὑπὸ πυρὸς κρυσταλλοειδῶς, τὸ πυρῶδες καὶ τὸ ἀερῶδες ἐν ἑχατέρωι 
τῶν ἡμισφαιρίων περιέχοντα. ἸμλστΆκτ. ἀθ ορῖΐ, ἀοὶ 11,6. απ δὲ ηϑδλὴὲ φιϑρίαηι 
αϊαενγὶξ ἀοηοιθη, 6886 σαρίκι ατι υἱέγομηιν αἰ πὲ Εἰπιρεάοοῖοδ αἰέ, ἀγόρι σιαοὶαξιρι, 

δἰαΐγυα αϑϑοηἕϊαν ὃ [Δὰ5 Ὑδιτοβ ΤΌΡΘΙΟ νρ]. ἃ ὅ. οχ. 1981]. 

ὅ2. ΛΕτ᾿ Π 4, 8 [Ὁ. 331] Ἐ. τὸν κόσμον φϑείρεσϑαι κατὰ τὴν ἀντεπιχρά- 
τειαν τοῦ Νείχους καὶ τῆς Φιλίας. ϑτμρι,. ἀθ ὀἽδοίο 293,18 οἱ δὲ ἐναλλὰξ γίνε- 
σϑαι καὶ φϑείρεσϑαι τὸν αὐτὸν καὶ πάλιν γινόμενον πάλιν φϑείρεσϑαι 80. τὸν 
χόσμον) λέγουσι, καὶ ἀΐδιον εἶναι τὴν τοιαύτην διαδοχήν, ὥσπερ Ἐ. τὴν Φιλίαν 
λέγων χαὶ τὸ Νεῖκος παρὰ μέρος ἐπικρατοῦντα τὴν μὲν συνάγειν τὰ πάντα 
εἰς ἕν χαὶ φϑείρειν τὸν τοῦ Νείχους κόσμον καὶ ποιεῖν ἐξ αὐτοῦ τὸν Σφαῖρον, 
τὸ δὲ Νεῖχος διακρίνειν πάλιν τὰ στοιχεῖα καὶ ποιεῖν τὸν τοιοῦτον κόσμον 
[ἄδηη το]ρσὺ ἔτ. 11, 1844.] 806, 21 Πλάτων καὶ Ἔ. καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ οἱ ἄλλοι 
φυσικοὶ τὴν τῶν συνϑέτων ἀπὸ τῶν ἁπλῶν γένεσιν κατὰ τὸν ἐξ ὑποϑέσεως 
τοῦτον τρόπον [ἃ. ἢ. διδασκαλίας χώριν 804, 5] φαίνονται παραδιδόντες ... ὡσεὶ 
καὶ προῦπῆρχον τῶι χρόνωι τὰ ἐξ ὧν γίνεται τὰ γινόμενα. Ὄδροροι ΑἘΙδΤ. 
Μοίδρῃ. Β 4. 1000Ὁ)18 οὐ γὰρ τὰ μὲν φϑαρτά, τὰ δ᾽ ἄφϑαρτα ποιεῖ τῶν ὄντων, 
ἀλλ᾽ ἅπαντα φϑαρτὰ πλὴν τῶν στοιχείων. 

ὅ8. ΑΕτ. Π 18,2 [Ὁ.. 841| Ἐ. πύρινα ἴβ8ο. εἶναι τὰ ἄστρα) ἐκ τοῦ πυρώδους, 
ὅπερ ὃ ἀὴρ ἐν ἑαυτῶι περιέχων ἐξανέϑλιψε κατὰ τὴν πρώτην διάκρισιν. 

δ4, --- ΤΠ 18,11 (Ὁ. 8342] Ἐ. τοὺς μὲν ἀπλανεῖς ἀστέρας συνδεδέσϑαι τῶι 
χρυστάλλωι, τοὺς δὲ πλανήτας ἀνεῖσϑαι. 

ὅδ. ΑΟΗΠχ7, ἴῃ Ατϑί. 16 Ρ. 48, 2 Μαλββ. εἰσὶ δὲ οἱ πρῶτον τὸν ἥλιον λέ- 
γουσιν δευτέραν δὲ τὴν σελήνην, τρίτον δὲ τὸν Κρόνον. ἡ δὲ πλείων δόξα 
πρώτην τὴν σελήνην, ἐπεὶ καὶ ἀπόσπασμα τοῦ ἡλίου λέγουσιν αὐτήν. ὡς δὲ 
[χαὶ Μί8ι88] Ἐ. κυκλοτερὲς --- φῶ ς᾽ [ἴτ. 45]. 

ὅθ. ΑΕτ. Π 20, 13 [Ὁ.. 350] Ἐ. δύο ἡλίους" τὸν μὲν ἀρχέτυπον, πῦρ ὃν ἐν 
τῶι ἑτέρωι ἡμισφαιρίωι τοῦ χόσμου, πεπληρωχὸς τὸ ἡμισφαίριον, αἰεὶ κατ᾽ 
ἀντιχρὺ τῆι ἀνταυγείαι ἑαυτοῦ τεταγμένον" τὸν δὲ φαινόμενον, ἀνταύγειαν ἐν 
τῶι ἑτέρωι ἡμισφαιρίωι τῶι τοῦ ἀέρος τοῦ ϑερμομιγοῦς πεπληρωμένωι, ἀπὸ 
χυχλοτεροῦς τῆς γῆς κατ᾽ ἀνάκλασιν γιγνομένην [ν6]. ῬΙαῦ, χὰ ἔτ. 44] εἰς τὸν 
ἥλιον τὸν χρυσταλλοειδῆ, συμπεριελκομένην δὲ τῆι κινήσει τοῦ πυρίνου. ὡς δὲ 
βραχέως εἰρῆσϑαι ἰσυντεμόντα), ἀνταύγειαν εἶναι τοῦ περὶ τὴν γῆν πυρὸς τὸν 
ἥλιον. 21,2 [Ὁ.. 851] ἔσον τῆι γῆι τὸν κατὰ τὴν ἀνταύγειαν. 

51. ΑΕΙ57. (6 δηΐπια Β 6. 418520 οὐχ ὀρϑῶς Ἐ. οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος οὕτως 
εἴρηχεν, ας φερομένου τοῦ φωτὸς καὶ γιγνομένου [80 δοι Τρ. ῬΆΠΟΡ.: 
τεινομένου ἘΝῚ ποτὲ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ περιέχοντος, ἡμᾶς δὲ λανϑάνοντος 
ενν ἐν μικρῶι μὲν γὰρ διαστήματι λάϑοι ἄν, ἀπ᾽ ἀνατολὴς δ᾽ ἐπὶ δυσμὰς τὸ 
λανϑάνειν μέγα λίαν τὸ αἴτημα. ἀθ βθηδὰ θ. 440226 χαϑάπερ καὶ Ἐ. φησιν 
ἀφιχνεῖσϑαι πρότερον τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου φῶς εἰς τὸ μεταξὺ [τὸν μεταξὺ ἘΜ 
ἴογί. χϑοῖθ, 8011. τὸν φαινόμενον ἥλιον], πρὶν πρὸς τὴν ὄψιν ἢ ἐπὶ τὴν γῆν. 
οὗ, ῬΗΙΙΟΡ,. δ αηίπια 844, 84 (σιι Ατ. 4185 20) Ἐ. ὃς ἔλεγεν ἀπορρέον τὸ φῶς 
σῶμα ὃν ἐκ τοῦ φωτίζοντος σώματος γίνεσϑαι πρῶτον ἐν τῶι μεταξὺ τόπωι 

τῆς τε γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ εἶτα ἀφικνεῖσϑαι πρὸς ἡμᾶς, λανϑάνειν δὲ τὲν τοι- 
αὐτὴν αὐτοῦ κίνησιν διὰ τὴν ταχυτῆτα. 
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ὅ8, Αετ. Π 8, 2 [Ὁ.. 338] Ἐ. τοῦ ἀέρος εἴξαντος τῆι τοῦ ἡλίου δρμῆι, ἐπι- 
κλιϑῆναι τὰς ἄρκτους, καὶ τὰ μὲν βόρεια ὑψωϑῆναι, τὰ δὲ νότια ταπεινωϑῖναι, 
καϑ᾽ ὃ καὶ τὸν ὅλον χόσμον. 38, 8 [Ὁ. 358] Ε. ὑπὸ τῆς περιεχούσης αὐτὸν 
σφαίρας κωλυόμενον ἄχρι παντὸς εὐθυπορεῖν καὶ ὑπὸ τῶν τροπιχῶν χύχλων 
[8.. τὸν ἥλιον τρέπεσϑαι]. 

ὅ9. --- ΠΙ, 24,1 [Ὁ. 864] σελήνης αὐτὸν ὑπερχομένης [80. ἥλιον ἐχλείπειν)]. 
θ0. --- Π 25, 15 [Ὁ. 3517] Ἐ. ἀέρα συνεστραμμένον, νεφοειδῇ, πεπηγότα 

ὑπὸ πυρός, ὥστε σύίμμιχτον [56. τὴν σελήνην]. Ῥιστ. 6 ἴδο. ἴῃ οΥδο πῃ. ὅ, 6 
Ρ.- 9220 καὶ γὰρ Ἐμπεδοχλεῖ δυσχολαίνουσι πάγον ἀέρος χαλαζώδη ποιοῦντι 
τὴν σελήνην ὑπὸ τῖς τοῦ πυρὸς σφαίρας περιεχόμενον. Απτ. 11 37, 8 [Ὁ. 358] 
δισχοειόξ; οἵ. Ῥιστ. αυδοβῖ, Ηομι, 101 Ρ. 2888 τὸ γὰρ φαινόμενον σχῖμα τῆς 
σελήνης, ὅταν ἦι διχόμηνος, οὐ σφαιροειδὲς ἀλλὰ φακοειδές ἐστι καὶ δισχοειδές, 
ὡς δ᾽ Ἐ. οἴεται, καὶ τὸ ὑποχείμενον. ΑἘτ. Π 28, ὅ (Ὁ. 868] Θαλῆς πρῶτος ἔφη 
ὑπὸ τοῦ ἡλίου φωτίζεσϑαι. Πυϑαγόρας, Παρμενίδης, Ἔ. .- - . ὁμοίως. 

61. --- Π81,1 [Ὁ..362] Ἐ. διπλάσιον ἀπέχειν τὴν σελήνην ἀπὸ τῆς γῆς 
ἤπερ ἀπὸ τοῦ ἡλίου [5016 Ποίδβοπ: ἀπέχειν τὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς γῖς ἤπερ τὴν 
σελήνην»). 

62. Ητρροι, 1 4, 8 [Ὁ. 558] ὥσπερ ὁ Ἐ. πάντα τὸν χκαϑ᾽ ἡμᾶς τόπον ἔφη 
χκαχῶν μεστὸν εἶναι χαὶ μέχρι μὲν σελήνης τὰ χαχὰ φϑάνειν ἐκ τοῦ περὶ γῆν 
τόπου ταϑέντα περαιτέρω δὲ μὴ χωρεῖν ἅτε χαϑαρωτέρου τοῦ ὑπὲρ τὴν σελήνην 
παντὸς ὄντος τόπου, οὕτω καὶ τῶι Ἡρακλείτωι ἔδοξεν. 

θ8. Απιβυ, Μοίρου. Β 9. 8690 12 (ἅδε ἀστραπὴ) τινὲς λέγουσιν ὡς ἐν τοῖς 
νέφεσιν ἐγγίνεται πῦρ. τοῦτο δ᾽ . μέν φησιν εἶναι τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον 
τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων. Δ-τ. 1Π 8, 1 [Ὁ.. 868] Ἐ. ἔμπτωσιν φωτὸς εἰς νέφος 
ἐξείργοντος τὸν ἀνθεστῶτα ἀέρα, οὗ τὴν μὲν σβέσιν [}) σχίσιν εἴ. 8ὶ 8] χαὶ τὴν 
ϑραῦσιν χτύπον ἀπεργάζεσϑαι, τὴν δὲ λάμψιν ἀστραπήν, χεραυνὸν δὲ τὸν τῆς 
ἀστραπῆς τόνον. 

θ4. Οὐ ριον. ἴῃ Μοίρθου. 4 18. 102,1 ϑβιᾶγο τί τὸ κινοῦν αὐτοὺς [ΥὙ᾽Π46] 
λοξὴν κίνησιν; ὅτι οὐ τὸ γεῶδες καὶ τὸ πυρῶδες τὴν ἐναντίαν κινούμενα κί- 
νησιν, ὡς Ἐ. ὦιετο, ἀλλ᾽ ὃ κύκλωι κινούμενος ἀήρ. 

θ5. Δετ. 1Π8, 1 (Ὁ. 315] Ἐ. χαὶ οἱ Στωιχοὶ χειμῶνα μὲν γίνεσϑαι τοῦ 
ἀέρος ἐπιχρατοῦντος τῆι πυχνώσει εἰς τὸ ἀνωτέρω βιαζομένου, ϑερείαν δὲ τοῦ 
πυρός, ὅταν εἰς τὸ χατωτέρω βιάζηται. 

θθ. Ῥηπ ἄρ ρῖου. Π θ1 ρῥ. 86 [πδοῦ Αὐοῦοῦ ππὰ ΟΟΩν ὈΘΑΓΟ] ἀοίπαα ναϊὶοοῖ- 
παξιι8 80. ἘΠΡΘάΟΟΪ68] 46 γιατὶ αἰξ: ροδίχμαηε οοπογείμηι εδὲ τα χιοά ογαΐ ἵη ἐαἐγο- 
γηξαΐε ογαθ πιασίηιο σγαηπαιγυῖβ πιοτὸ [ν 9]. ἢ. 80 ρ. 88, 85], ἀφια ᾿έριοβα {{ασΐα 688). 
φιϊαἀχια οπΐνν ἴηι ἔεγγα Ἰμηυϊαϊ οδὲ, ἔπ ἀοηνδδὶ8 ἀοργεδϑίϑηιιο οἶιι8 ἰοοὶβ α υδηξὶδ 
οργξαίίην βαπέδιιδ πρδαῖδιι8 χιαηι ζον ἰϑδϑιηιὶβ τπαίψιε οοηιργϊηιὶ δοίοραί. ΑἘΤ. 
1ΠΊ6, 8 [Π). 331] Ἐ. ἱδρῶτα τῆς γῆς ἐκχαιομένης ὑπὸ τοῦ ἡλίου διὰ τὴν ἐπὶ τὸ 
πλεῖον πίλησιν [ν6]. 11 6, 3. τ. ἔν. 86]. Αοἰΐδη, Ηϊ50, δ. ΓΧ θ4 λέγει δὲ ᾿Αριστοτέλης, 

χαὶ δημόχριτος πρὸ ἐχείνου, Θεόφραστός τε ἐχ τρίτων καὶ αὐτός φησι μὴ τῶι 
ἁλμυρῶι ὕδατι τρέφεσϑαι τοὺς ἰχϑῦς, ἀλλὰ τῶι παραχειμένωι τῆι ϑαλάττηι γλυκεῖ 
ὕδατι [οἷ οδα8. Ρ]. ΥἹ 10, 2]. χαὶ ἐπεὶ δοχεῖ πως ἄπιστον, δι᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων 
βεβαιῶσαι ,βουληϑεὶς τὸ λεχϑὲν ὁ τοῦ Νικομάχου λέγει [Ηΐϑε. δηΐμη. Θ2. ὅ90» 24) 
εἶναί τι πότιμον ὕδωρ ἐν πάσηι ϑαλάττηι, χαὶ ἐλέγχεσϑαι τούτωι" εἴ τις ἀγγεῖον 
ἐχ κηροῦ ποιήσας κοῖλον χαὶ λεπτὸν χαϑείη κενὸν ἐς τὴν ϑάλατταν, ἐξάψας 
ποϑὲν ὥστε ἀνιμήσασϑαι δύνασϑαι, νυχτὸς δὲ διελϑούίσης καὶ ἡμέρας ἀρύεται 
πεπλησμένον, γλυχέος τε καὶ ποτίμου ὕδατος μεστὸν αὐτό. χαὶ Ἐ. δὲ ὃ ̓ άχρα- 
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γαντῖνος λέγει τι εἶναι γλυχὺ ἐν τῆι ϑαλάττηι ὕδωρ οὐ πᾶσι δῆλον, τρόφιμον 
δὲ τῶν ἰχϑύων. χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦδε τοῦ ἐν τῆι ἅλμηι γλυκαινομένου λέγει 
φυσικήν, ἣν ἐχεῖϑεν εἴσεσϑε. 

601. Απιβτ. ἀθ οδθ]ο Β 18. 295518 διὸ δὴ χαὶ τὴν γῆν πάντες ὅσοι τὸν 
οὐρανὸν γεννῶσιν ἐπὶ τὸ μέσον συνελϑεῖν φασιν. ὅτι δὲ μένει, ζητοῦσι τὴν 
αἰτίαν χαὶ λέγουσιν οἱ μὲν τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτι τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεϑος 
αὐτῆς αἴτιον, οἱ δ᾽ ὥσπερ Ἐ. τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν κύχλωι περιϑέουσαν χαὶ 
ϑᾶττον φερομένην τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν χαϑάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάϑοις 
ὕδωρ" χαὶ γὰρ τοῦτο χύχλωι τοῦ κυάϑου φερομένου πολλάκις κάτω τοῦ χαλχοῦ 

γινόμενον ὅμως οὐ φέρεται χάτω πεφυκὸς φέρεσϑαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. 
08. ΒΈΝΕΟΑ πϑί. ᾳφυδοϑί. ΠῚ 24,1 ΕἸ. εαἰδίϊναΐ ἰσηῖδιιϑ, χθο8 ηυμ 8 Ἰοοὶβ 

ἔεγγα ορογίοβ ἐεφὶξ, ἀχιιαρὶ οαἰδβοοῦο, δὲ διεδίδοξὶ ϑιριξ οἰ 8οῖο, Ρ6Ὺ φιιοά ἀφιιῖβ ἔγατι8- 

Ομγϑιι8 68, ἔαρογε 8οϊοηιιβ αἀγασοιθϑ δὲ ηυϊαγία εἐ οοηερίν 68. Κογηναβ, ὅσ φιυρῖδιιϑ 
(ΕΥ̓ ἰογμιῖ βϑέμιαδ δ γείηειβ ΡῈῪ ἀδοϊδυς οἰγοινϊαΐαβ, κι βάθρα οιωνάθηι ἰσηθην αηὶ- 

ὅ δίοη8 αἀχια ῬΕῪ ἑἱαπέμηι Πιιαΐ 8ραϊὶ φμανέμηι οὐ Ποϊονο οαἰογὶ 8αὲ ε8[. ἔγίσιάα ἰΐα- 
φιο ἐπίγαί, ἐὐΠιὶϊξ οαἰϊάα. ἰάθη βιιὃ ἕογγα ΕἸ. οαοἰδέϊηναί βοτὶ. 

θ9. (Ἀπ|51.] ὑΓΟΌ]. 24,11. 9351211 διὰ τί ὑπὸ τῶν ϑερμῶν ὑδάτων μᾶλλον 
ἢ ὑπὸ τῶν ψυχρῶν πήγνυνται λίϑοι; πότερον ὅτι τῆι τοῦ ὑγροῦ ἐκλείψει 
γίνεται λίϑος, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ ἢ τοῦ ψυχροῦ ἐκλείπει τὸ ὑγρον" 
καὶ ἀπολιϑοῦται δὴ διὰ τὸ ϑερμόν, καϑάπερ καὶ Ἐ. φησι τάς τε πέτρας καὶ 
τοὺς λίϑους καὶ τὰ ϑερμὰ τῶν ὑδάτων γίνεσϑαι ναὶ. ΑἸθοτίαΒ Μ. ἀθ τηΐποτα!. 11,4) 
Ῥβ6|]. ἀο ἰᾶΡ. Ρ. 88 Βογπαιᾷ, τούτων δὲ τῶν παρὰ τοῖς λίϑοις δυνάμεων {τὰς) 
αἰτίας πολλοὶ ἐθάρρησαν ἀποδοῦναι, τῶν μὲν ἀρχαιοτέρων σοφῶν ᾿Αναξαγόρας 
καὶ Ἐ. καὶ Δημόκριτος, τῶν δὲ οὐ πολὺ πρὸ ἡμῶν(ἢ ὃ ἐκ τῆς ᾿Αφροδισίας 
᾿Αλέξανόρος. ῬΙΜΠΤΑΆΟΘΗ. ῥΥῖμ). ἔτρ, 19, 4 Ρ. 908 Εἰ ταυτὶ δὲ τὰ ἐμφανὴ κρημνοὺς 
χαὶ σχοπέλους χαὶ πέτρας Ἐ. μὲν ὑπὸ τοῦ πυρὸς οἴεται τοῦ ἐν βάϑει τῆς γῆς 
ἑστάναι καὶ ἀνέχεσϑαι διερειδόμενα φλεγμαίνοντος. 

τὸ. Αξτ. Υ 26, 4 (Ὁ. 489) Ἐ. πρῶτα τὰ δένδρα τῶν ζώιων ἐκ γῆς ἄνα- 

φῦναί φησι, πρὶν τὸν ἥλιον περιαπλωϑῆναι [πὶ αἴθ Ηϊμη ΙΒ Ομ ΒΡ μᾶτο νρ]. 

Α 86) χαὶ πρὶν ἡμέραν καὶ νύχτα διαχριϑῆναι" διὰ δὲ συμμετρίας τῆς 
χράσεως τὸν τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ ϑήλεος περιέχειν λόγον. αὔξεσϑαι δὲ ὑπὸ 
τοῦ ἐν τῆι γῆι ϑερμοῦ διαιρόμενα ὥστε γῆς εἶναι μέρη χκαϑάπερ καὶ τὰ ἔμβρυα 

τὰ ἐν τῆι γαστρὶ τῆς μήτρας μέρη" τοὺς δὲ καρποὺς περιττώματα εἶναι τοῦ 
ἐν τοῖς φυτοῖς ὕδατος καὶ πυρός" καὶ τὰ μὲν ἐλλιπὲς ἔχοντα τὸ ὑγρὸν ἐξικμαζο- 
μένου αὐτοῦ τῶι ϑέρει φυλλορροεῖν, τὰ δὲ πλεῖον, παραμένειν [οἷ. ἵν. 11. 18] 
ὥσπερ ἐπὶ τῆς δάφνης καὶ τῆς ἐλαίας καὶ τοῦ φοίνικος" τὰς δὲ διαφορὰς τῶν 
χυμῶν (παρὰ) παραλλαγὰς τῆς (γῆς) πολυμερείας καὶ τῶν φυτῶν γίνεσϑαι διαφό- 

ρως ἑλχόντων τὰς ἀπὸ τοῦ τρέφοντος ὁμοιομερείας ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀμπέλων" οὐ 
γὰρ αἱ διαφοραὶ τούτων χρηστὸν τὸν οἶνον ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ αἱ τοῦ τρέφοντος 
ἐδάφους. ὙΤΉΕΟΡΗΕ. ἅ. 6. Ρ].1 12, ὅ ἕν γάρ τι τὸ γεννῶν οὐχ ὥσπερ Ἔ. διαιρεῖ 
χαὶ μερίζει τὴν μὲν γῆν εἰς τὰς ῥίζας, τὸν δ᾽ αἰϑέρα εἰς τοὺς βλαστοὺς ὡς 
ἑχάτερον ἑκατέρου χωριζόμενον, ἀλλ᾽ ἐκ μιᾶς ὕλης καὶ ὑφ᾽ ἑνὸς αἰτίου γεν- 
νῶντος. ΑἈΙΒ7. ἀ6 δηΐπη Β 4. 415028 Ἐ. δ᾽ οὐ χαλῶς εἴρηκε τοῦτο προστιϑεὶς 
τὴν αὔξησιν συμβαίνειν τοῖς φυτοῖς κάτω μὲν συρριζουμένοις διὰ τὸ τὴν γῆν 
οὕτω φέρεσϑαι κατὰ φύσιν, ἄνω δὲ διὰ τὸ πῦρ ὡσαύτως. Ῥιστ. 4αδοϑῖ. οοπν. 
ΥἹ 22,90 νΡ. θ88.Α τηρεῖται δὲ 86. ἡ τροφή] τοῖς μὲν φυτοῖς ἀναισϑήτως ἐκ τοῦ 
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περιέχοντος, ὥς φησιν Ἐ-, ἱδρευομένοις τὸ πρόσφορον. [Απι5τ.] ἀο ραπί. Α 1. 
8185 15 (ἅ. 1. ΝΊΚΟΙ,ΑΟΒ ν. δηηα81κ,) ἀπασασογαβ αἰέοηι οὐ Αδγιοαϊὶδ [1. 6. Ἐχηρο- 

ἀ06165] ἀεϑίἀογῖο δα8 [ρ]8ηῖ48) ηιουεογὶ αἱοινιέ, δεμένο χμοχιο οὐ ἰγιβίαγὶ ἀοϊοοίαγὶ- 
μα αϑϑεγπέ. .. ΑδΥ. απέδηι βοαιη ἔπ 18 ρογηιαξιηι ορίπαΐι οβί. ν16 Απαχα- 
φογαϑ απίενι εἰ Τοριοογὶμ8 οὐ Αὖν, ἐΠα8 ἐπέοϊϊθοίιεην ἱνιἑοϊοφονεϊαμιχιο λιαῦογο 
ἀϊοεδαπέ. 5111 φιοά αἰαὶ Αδν. υἱαεϊιοοέ δὲ ἱηυεγῖξεν ἐπι ραν ἐΐδ 868 ξορεηοιιβ 
εἰ 8δχπι8 γιαϑοιῖίγηιϑ δῖυ6 ϑρεοὶε8 οοτηπεϊαία 6 πὲδ ἀπμοῦιι ϑοαιῦιϑ. 8115 85 ἀαϊέφιιο 
Αϑν. φιοά ρίαπίαε πμαδεπὲ φεπεγαϊίομθηι, ει ἑαηιθη αἰηυϊνυιίο δὲ ποη ῬοΥΓοοίο 
ἔπι σοηιρι μι ἶο διι0; δὲ δὸ οομηιρϊοΐο σοπογαϑαΐιν απϊπιαὶ (οἵ. ἔτ. 19]. 

11. Βτρροσε. ἀο ῥγίβο. τηϑᾶ. 20 [πδοὴ οοᾶ. ΑἹ λέγουσι δέ τινες ἑητροὶ καὶ 
σοφισταί, ὡς οὐχ εἴη δυνατὸν ἰητρικὴν εἰδέναι ὅστις μὴ οἶδεν ὃ τί ἐστιν ἀν- 

ϑρωπος, ἀλλὰ τοῦτο δεῖ [δεῖν 1) καταμαϑεῖν τὸν μέλλοντα ὀρϑῶς ϑεραπεύσειν 

τοὺς ἀνϑρώπους. τείνει δὲ αὐτοῖς ὁ ὁ λόγος ἐς φιλοσοφίαν καϑάπερ Ἐ. ἢ ἄλλοι, 
οἱ περὶ φύσιος γεγράφασιν, (φασίν), ἐξ ἀρχῆς ὅ τί ἐστιν ἄνϑρωπος καὶ ὅπως 
ἐγένετο πρῶτον καὶ ὁπόϑεν συνεπάγη ἐγὼ δὲ τοῦτο μέν, ὅσα τινὶ εἴρηται ἢ ἢ 
σοφιστῆι ῆ ἰητρῶι ἢ γέγραπται περὶ φύσιος ἧσσον νομίζω τῆι ἰητρικῆι τέχνηι 
προσήχειν ἢ τῆι γραφικῆι. νομίζω δὲ περὶ φύσιος γνῶναί τι σαφὲς οὐδαμόϑεν 
ἄλλοϑεν εἶναι ἢ ἐξ ἰητρικῆς. 

12. ΑΕτῸ Υ͂ 19, ὅ [Ὁ.. 430] Ἐ. τὰς πρώτας γενέσεις τῶν ζώιων χαὶ φυτῶν 

μηδαμῶς δλυχλήρους γενέσϑαι, ἀσυμφυέσι δὲ τοῖς μορίοις διεζευγμένας, τὰς δὲ 
δευτέρας συμφυομένων τῶν μερῶν εἰδωλοφανεῖς, τὰς δὲ τρίτας τῶν ὁλοφυῶν, τὰς 
δὲ τετάρτας οὐχέτι ἐκ τῶν ὁμοίων [ἢ ὁμοιομερῶν εἴ. ν. 11] οἷον ἐκ γῆς χαὶ ὕδατος 
ἀλλὰ δι᾿ ἀλλήλων ἤδη, τοῖς μὲν πυχνωϑθείσης τῆς τροφῆς, τοῖς δὲ χαὶ τῆς εὐ- 
μορφίας τῶν γυναιχῶν ἐπερεϑισμὸν τοῦ σπερματιχοῦ κινήματος ἐμποιησάσης" 
τῶν δὲ ζώιων πάντων τὰ γένη διακριϑῆναι διὰ τὰς ποιὰς χράσεις" τὰ μὲν οἱ- 
κειότερα [ὑγρότερα ἢ] εἰς τὸ ὕδωρ, τὴν δρμὴν ἔχειν, τὰ δὲ εἰς ἀέρα [ἀναπνεῖν) 
ὅσ᾽ ἂν πυρῶδες ἔχη τὸ πλέον, τὰ δὲ βαρύτερα ἐπὶ τὴν γῆν, τὰ δὲ ἰσόμοιρα 
τῆι χράσει πᾶσι τοῖς ϑώραξι πεφωνηχέναι ἱτοῖς χωρίοις σύμφωνα εἶναι 1) 

ΟἜΝΒΟΕΙΝ. 4,1 ΚΕ. απέοηι οσγοσὶο διι0 οαγηληθ ... ἰαϊε φιίάάανε σοΉ ἤγηιαί. 
80 ρ»γίθιο πιοηιῦγα ϑίισωία 65 ἔεῦγα φιαβὶ ργασγηαΐε ραϑϑῖηι οαϊία, ἀεῖϊγιε οοἶδδε οἔ 

4ὅ 

οἰ δοῖδδε 8οϊϊαϊὶ πονιϊνιὶβ ηιαϊογίαθι ἰστὶ διηυεὶ οἑ πριογὶ ρεγηϊνσίαηι [οἷ. Ῥδττηθη. 
Α δ1]. ΆΚΕΟ Επὐπηοηϊα, 88. ἵσ. 21 Βὕοι. Εἰ. παΐοβ ᾿οηυῖθεβ δὰ ἔογγα αἱὲ οἱ 

διάδιοη (οἴ. 1λιο. ῬΕΪορβοαᾶ. 8 τοὺς πρώτους ἀνθρώπους ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ἀναφῦναι 
χαϑάπερ τὰ λάχανα ἃ. ΟΘΏΒΟΥ. ]. ο. 8 11 86ᾳ.). 

18. ΑΕΙΒΤ. ἀ6 ραγί. δηΐπι. Β 2. 6482 25 (οἷ, ᾿. ὅθ η. 52] ἔνιοι γὰρ τὰ ἔνυ- 
ὅρα τῶν πεζῶν ϑερμότερά φασιν εἶναι λέγοντες ὡς ἐπανισοῖ τὴν ψυχρότητα 
τοῦ τόπου ἡ τῆς φύσεως αὐτῶν ϑερμότης καὶ τὰ ἄναιμα τῶν ἐναίμων καὶ τὰ 
ϑήλεα τῶν ἀρρένων, οἷον Παρμενίδης τὰς γυναῖχας τῶν ἀνδρῶν ϑερμοτέρας 
εἶναί φησι χαὶ ἕτεροί τινες, ὡς διὰ τὴν ϑερμότητα καὶ πολνυαιμούσαις γινο- 
μένων τῶν γυναικείων, Ἔ. δὲ τοὐναντίον. ΑἘΐΕ5Τ. 6 τοϑρ. 14. 4172 82 Ἔ. δ᾽ οὐ 
χαλῶς τοῦτ᾽ εἴρηκε φάσχων τὰ ϑερμότατα καὶ πῦρ ἔχοντα πλεῖστον τῶν ζώιων 
ἔνυδρα εἶναι φεύγοντα τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐν τῆι φύσει ϑερμότητος. ΤΠΕΟΡΗΒ. 
8.8. 0]. 121, ὅ ὥσπερ καὶ Ἐ. λέγει περὶ τῶν ζώιων᾽ τὰ γὰρ ὑπέρπυρα τὴν 
φύσιν ἄγειν εἰς τὸ ὑγρόν [οἷ. 22, 2]. 

14. Αὕτ. ΓΝ 22,1 [Ὁ.. 411] Ἐ. τὴν πρώτην ἀναπνοὴν τοῦ πρώτου ζώιου 
[πὶ βοίπου Κοβιηοροηΐθ οἵ. Υ 1, 1] γενέσϑαι τῆς (μὲν) ἐν τοῖς βρέφεσιν ὑγρασίας 
ἀποχώρησιν λαμβανούσης, πρὸς δὲ τὸ παραχενωθϑὲν ἐπεισόδου [τῆς ἔξωϑε»] 
τοῦ ἐκτὸς ἀερώδους γινομένης εἰς τὰ παρανοιχϑέντα τῶν ἀγγείων" τὸ δὲ μετὰ 
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τοῦτο ἤδη τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ τῆι πρὸς τὸ ἐκτὸς δρμῆι τὸ ἀερῶδες ὑπαναϑλί- 
βοντος τὴν ἐχπνοήν, τῆι δ᾽ εἰς τὸ ἐντὸς [ἐκτὸς Πά58.: οοἵτ. ΒΟΙΠΔΓΔΚΙ8] ἐνϑ- 
ὑποχωρήσει τῶι ἀερώδει τὴν ἀντεπείσοδον παρεχομένου τὴν εἰσπνοήν. τὴν 
δὲ νῦν χατέχουσαν φερομένου τοῦ αἵματος ὡς πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὸ 
ἀερῶδες διὰ τῶν ῥινῶν ταῖς ἑαυτοῦ ἐπιρροίαις ἀναϑλίβοντος χατὰ τὴν ἐχχώ- 
ρησιν αὐτοῦ γίνεσϑαι τὴν ἐχπνοήν, παλινδρομοῦντος δὲ καὶ τοῦ ἀέρος ἀἄντεπ- 
εἰσιόντος εἰς τὰ διὰ τοῦ αἵματος ἀραιώματα τὴν εἰσπνοήν᾽ ὑπομιμνήεσχει δὲ 
τὸ ἐπὶ τῆς κλεψύδρας [{γ. 100, 9]. βοΒ!]Θομίον Υ 15,8 [Ὁ. 426]. 

1ὅ. ΑΕΤτΟΥ͂ 18,1 [Ὁ. 427] Ἐ. ὅτε ἐγεννᾶτο τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἐχ 
τῆς γῆς, τοσαύτην γενέσϑαι τῶι μήχει τοῦ χρόνου διὰ τὸ βραδυπορεῖν τὸν 
ἥλιον τὴν ἡμέραν, ὁπόση νῦν ἐστιν ἡ δεχάμηνος" προΐοντος δὲ τοῦ χρόνου, 
τοσαύτην γενέσϑαι τὴν ἡμέραν, ὁπόση νῦν ἐστιν ἣ ἑπτάμηνος" διὰ τοῦτο καὶ 
τὰ δεχάμηνα καὶ τὰ ἑπτάμηνα, τῆς φύσεως τοῦ χόσμου οὕτω μεμελετηκυίας, 

αὔξεσϑαι ἐν μιᾶι ἡμέραι ἧς τίϑεται νυχτὶ [τίχτεται νυνὶ ΟΔ580}.} τὸ βρέφος 
[ἀφταπβ ΤΖοίζ. οχορ. 1]. ἢ. 42, 11]. 

106. Ῥαηράτο Ῥμδρᾶο 96 ΑΒ ἐγὼ γάρ, ἔφη (βϑοκγταίο8), ὦὁ Κέβης, νέος ὧν 
ϑαυμαστῶς ὡς ἐπεϑύμησα ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως 
ἱστορίαν. ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδόκει εἶναι εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑχάστου διὰ τί 
γίγνεται ἕχαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται χαὶ διὰ τί ἐστιν. καὶ πολλάκις ἐμαυτὸν 
ἄνω χάτω μετέβαλλον σχοπῶν πρῶτον τὰ τοιάδε" ἀρ᾽ ἐπειδὰν τὸ ϑερμὸν 
καὶ ψυχρὸν [ὑγρὸν ϑρτοηροὶ, ἀοοῖ νρὶ]. Ποχ. 564, 3] σηπεδόνα τινὰ λάβηι, 
ὡς τινες [ΕππΡΟΘΌΚΙ68, ΑΙΟΒΘΙΔΟΒ) ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζώια συντρέ- 
φεται; καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ὧι φρονοῦμεν [ΕπηρΘἄ0Ε]68] ἢ ὃ 
ἄγρ [Απαχίμηθμθβ, ΠΙΟΡΘΏ68] ἢ τὸ πῦρ; [ΗΟΥΆ ΚΙ) ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὃ δ᾽ 
ἐγκέφαλός ἐστιν; [ΑἸΚΠΙΔΘΟΙ] χελ. 

11. ΑἕτοῪ 21,1 [Ὁ.. 440] ᾿Ε. τρέφεσϑαι μὲν τὰ ζώια διὰ τὴν ὑπόστασιν 
τοῦ ὑγροῦ, αὔξεσϑαι δὲ διὰ τὴν παρουσίαν τοῦ ϑερμοῦ, μειοῦσϑαι δὲ καὶ φϑίνειν 
διὰ τὴν ἔκλειψιν ἑχατέρων. τοὺς δὲ νῦν ἀνθρώπους τοῖς πρώτοις συμβαλλο- 
μένους βρεφῶν ἐπέχειν τάξιν. [(Α1,] ἀοῖ. τηρᾷ, 99 (ΧΙῚΧ 812) πῶς Ἱπποκράτης 
καὶ Ἐρασίστρατος καὶ Ἐ. χαὶ ᾿Ασκληπιάδης τὰς πέψεις τῆς τροφῆς φασι γίνε- 
σϑαι... Ἐ. δὲ σήψει. οἵ. ἔν. 68. 81. 

18. ΔΕτΟ 22,1 (Ὁ. 484] ΒΕ. τὰς μὲν σάρχας γεννᾶσϑαι ἐχ τῶν ἴσων τῆι 
κράσει τεττάρων στοιχείων, τὰ δὲ νεῦρα πυρὸς καὶ γῆς ὕδατι [βἷς 6]. ΒῚ διπλα- 
σίονι [διπλάσιον, διπλασίονα Ηάβε.: ΘΟΥΤ. Βογηδγάδ [8] μιχϑέντων, τοὺς δὲ ὄνυχας 
τοῖς ζώιοις γεννᾶσϑαι τῶν νεύρων χαϑ᾽ ὃ τῶι ἀέρι συνέτυχε περιψυχϑέντων, 

ὀστᾶ ὁὲ δυεῖν μὲν ὕδατος καὶ γῆς, τεττάρων δὲ πυρός, ἔσω γῆς [50 υπηροβίριῦ 
80} ἔγ. 96, 1] τούτων συγχραϑέντων μερῶν. ἱόρῶτα { δὲ) καὶ δάκρυον γίνεσθαι 

τοῦ αἵματος τηχομένου καὶ παρὰ τὸ λεπτύνεσϑαι διαχεομένου. ΑἘΕΙΒΥ. ἀο Ρδτῖ. 
8η. Α 1. θ424117 ἀρχὴ γὰρ ἢ φύσις μᾶλλον τῆς ὕλης, ἐνιαχοῦ ὁέ που αὐτῆι καὶ 
Ἐ. περιπίπτει, ἀγόμενος ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας, καὶ τὴν οὐσίαν χαὶ τὴν φύσιν 

ἀναγκάζεται φάναι τὸν λόγον εἶναι; οἷον ὀστοῦν ἀποδιδοὺς τί ἐστιν᾽ οὔτε γὰρ 

ἕν τι τῶν στοιχείων λέγει αὐτὸ οὔτε δύο ἢ τρία οὔτε πάντα, ἀλλὰ λόγον τῆς 

μίξεως αὐτῶν. ΑΒΙΒΤ. 0 δηΐτηα Α. 4. 408418 ὁμοίως δὲ ἄτοπον χαὶ {τὸν τὸν 
λόγον τῆς μίξεως εἶναι τὴν ψυχήν" οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἢ μίξις τῶν 
στοιχείων καϑ᾽ ἣν σὰρξ καὶ καϑ᾽ ἣν ὀστοῦν᾽ συμβύσεται οὖν πολλᾶς τε ψυχὰς 
ἔχειν καὶ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα, εἴπερ πάντα μὲν ἐκ τῶν στοιχείων μεμειγμένων, 
ὃ δὲ τῆς μίξεως λόγος ἁρμονία καὶ ψυχή. ἀπαιτήσειε δ᾽ ἂν τις τοῦτό γε καὶ παρ 

᾿Ἐμπεόοχλέους" ἕκαστον γὰρ αὐτῶν λόγωι τινί φησιν εἶναι" πότερον οὖν ὃ 
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λόγος ἐστὶν ἡ ψυχή, ἢ μᾶλλον ἕτερόν τι οὖσα ἐγγίνεται τοῖς μέλεσι [νϑτ. Ι. μέρεσι 
γε] μιχϑεῖσι. ἔτι δὲ πότερον ἥ φιλία τῆς τυχούσης αἰτία μίξεως ἢ τῆς κατὰ 
τὸν λόγον; καὶ αὕτη πότερον ὃ λόγος ἐστὶν ἡ παρὰ τὸν λόγον ἕτερόν τι; 

εἴ. ΜοίαρΒ, Α 10. 9989 18. (ΑΕΙ57 ἀθ Βρί παι 9. 48δ026 Ἔ. αἰτίαν ἁπλῶς τὴν τοῦ 
ὅ ὀστοῦ φύσιν. (ἔτι δὲ) εἴπερ ἅπαντα τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει τῆς μίξεως, ἀδιάφορα 
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ἐχρῆν ἵππον χαὶ λέοντος χαὶ ἀνθρώπου εἶναι. ῬΙ ΤΑΒΟΗ. φαδοβέ. δέ. 20, 2 
Ρ. 9117. ἔνιοι δέ φασιν ὥσπερ γάλακτος ὀρρὸν τοῦ αἵματος ταραχϑέντος ἐχ- 
χρούεσϑαι τὸ δάκρυον, ὡς Ἐ. 

19. ϑοξάνυβ αυπηδθο. 1 ὅ7 Ρ. 225, 16 (Β056): συγχέχριται δ᾽ ἰἀογ ΝΆΡ6|] ἐκ 
τεττάρων τὸν ἀριϑμὸν ἀγγείων δύο φλεβωδῶν χαὶ δύο ἀρτηριῶν, δι᾿ ὧν εἰς ϑρέψιν 

ὕλη αἱματικὴ καὶ πνευματικὴ παρακομίξεται τοῖς ἐμβρύοις. ἐμφύεσϑαι δὲ ταῦτα 
᾿Ἐμπεδοχλῆς μὲν εἰς τὸ ὕπαρ οἴεται, Φαϊόρος δὲ εἰς τὴν καρδίαν. 

80. -- Ι 21 ρῥ. 18δ, 18. (Μοπβιπιδοη): ἔστε γὰρ ὅτε χαὶ προπαραλαμ: 
βάνει τινὰς ἡμέρας ἢ ἐφυστερεῖ. τοῦτο δὲ ἐν ἑκάστηι κατὰ τὴν ἰδίαν ἀπαντᾶι 
προϑεσμίαν χαὶ οὐ(χ ἀεὶ κατὰ τὰς αὐτὰς (περιόδους) ὥσπερ ὃ Διοκλῆς [{τ. 111 
ὙΥ οἰ 8ηη] {φησι) πάσαις, καὶ πάλιν Ἐ., ἐλαττουμένου τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης. 
αἱ μὲνεγὰρ πρὸ εἰχάδος αἱ δὲ ἐν εἰχάδι χαϑαίρονται, καὶ πάλιν αἱ μὲν αὐξανομένου 
τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης αἱ δὲ μειουμένου. [οἵ. ΑΥ. ἀθ δηΐπι. εἶδέ. Η 2. δ825 84], 

81. ΑΒΙ57. 0 βθποσ. δηΐμ, 2 1. 1648 1 ((ΑΘβο ΘΟ ϑαπίριβομ θα) οἱ δ᾽ ἐν τῆι 
μήτραι χαϑάπερ Ἐ." τὰ μὲν γὰρ εἰς ϑερμὴν ἐλϑόντα τὴν ὑστέραν ἄρρενα γί- 
νεσϑαί φησι, τὰ δ᾽ εἰς ψυχρὰν ϑήλεα, τῆς δὲ ϑερμότητος καὶ τῆς ψυχρότητος 
τὴν τῶν καταμηνίων αἰτίαν εἶναι ῥύσιν ἢ ψυχροτέραν οὖσαν ἢ ϑερμοτέραν καὶ 
ἢ παλαιοτέραν ἢ προσφατωτέραν᾽... τοῦτο γὰρ ὡς ἀληϑῶς Ἐ. ῥαιϑυμότερον 
ὑπείληφεν οἰόμενος ψυχρότητι καὶ ϑερμότητι διαφέρειν μόνον ἀλλήλων, δρῶν 
ὅλα τὰ μόρια μεγάλην ἔχοντα διαφορὰν τύν τε τῶν αἰδοίων καὶ τὴν τῆς ὑστέρας. 
1014, 16ὅ5 8 ἀναγχαῖον ἀπαντᾶν χαὶ πρὸς τὸν ᾿Εμπεδοχλέους λόγον, ὃς διορίζει 
τὸ ϑῆλυ πρὸς τὸ ἄρρεν ϑερμότητι χαὶ ψυχρότητι τῆς ὑστέρας. ΔΕτΟΥ Ἴ,1 
[Ὁ. 419] Ἐ. ἄρρενα καὶ ϑήλεα γίνεσϑαι παρὰ ϑερμότητα χαὶ ψυχρότητα᾽ ὅϑεν 
ἱστορεῖται τοὺς μὲν πρώτους ἄρρενας πρὸς ἀνατολῆι καὶ μεσημβρίαι γεγενῆσϑαι 
μᾶλλον ἐκ τῆς γῆς, τὰς δὲ ϑηλείας πρὸς ταῖς ἄρχτοις. 11,1 [Ὁ..422] Ἔ. ὁμοιό- 
τητας [861]. τῶν γονέων χαὶ τῶν προγόνων) γίνεσθαι κατ᾿ ἐπικράτειαν τῶν 
σπερματικῶν γόνων, ἀνομοιότητας δὲ τῆς ἐν τῶι σπέρματι ϑερμασίας ἐξα- 

τμισϑείσης [οἵ. ΗρρΡ. ἀθ φοπΐί, 8, ΥἼΠ 4801,.1. 8,1 (Ὁ. 420] Ἐ. τέρατα γίνεσθαι 
παρὰ πλεονασμὸν σπέρματος ἢ παρ᾽ ἔλλειψιν τ παρὰ τὴν τῆς κινήσεως ταραχὴν 
ἢ παρὰ τὴν εἰς πλείω διαίρεσιν ἢ παρὰ τὸ ἀπονεύειν. οὕτω προειληφὼς φαί- 
νεται σχεδόν τι πάσας τὰς αἰτιολογίας. 10,1 [Ὁ. 421] Ἔ. δίδυμα καὶ τρίδυμα 
γίνεσϑαι κατὰ πλεονασμὸν χαὶ περισχισμὸν τοῦ σπέρματος. 11,1 [Ρ. 422] 

πόϑεν γίνονται τῶν γονέων αἱ ὁμοιώσεις καὶ τῶν προγόνων. Ἔ. ὁμοιότητας 
γίνεσθαι κατ᾽ ἐπιχράτειαν τῶν σπερματιχῶν γόνων, ἀνομοιότητας δὲ τῆς ἐν 
τῶι σπέρματι ϑερμασίας ἐξατμισϑείσης. 12, 2 [Ὁ. 428] πῶς ἄλλοις γίνονται 

ὅμοιοι οἱ γεννώμενοι καὶ οὐ τοῖς γονεῦσιν. Ἐ. τῆι κατὰ τὴν σύλληψιν φαν- 
τασίαι τῆς γυναικὸς μορφοῦσϑαι. τὰ βρέφη" πολλάχις γὰρ ἀνδριάντων χαὶ εἰ- 
χόνων ἠράσϑησαν γυναῖχες καὶ ὅμοια τούτοις ἀπέτεχον [οἷ. βοτδῃ, Ρ. 204,18 

Βοβθ; ᾿Ίοηγ8. ἀθ ἱππϊξ. Ρ. 11, 158. ὕ861.}. ΟἜΝΒΟΕΙΝ. ὅ, 4 ἐμ φμοχια απιδίσιανι 
[αεὶξ ἐμίου αὐοίογοδ ορὑυϊοηόηι, αὐἰγιρεα σα ραΐγὶδ ἑαπιξιυμιοο 8ενιῖπα Ραγέϊι8 

παβοαΐμ ... αὐ οἰΐανι ἐὰ τηιαΐγϑ, χιοά πρήρνὰν Αὐλιὸ εἰ Αἰωπαθονδ ἢδῸ πΟΊὶ 
Ῥαγηνιοηϊαὶ Ἐρνιρεάοοϊϊηιιε δὲ Ερίοιιγο υἵϑιμηι εδί. 6, θ. οὦ ἀεαΐγὶβ ραγέδιυιϑ ργοζιδα 
δοη)εἶη6 ηιαγο8 σίφηῖ, αὐ ε Ἰαουὶδ Γοριῖαβ Απασαφογαβ Επιρο(ἀοοίεδηια οοπϑεη ει. 
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φεογθι ορίμϊοηθδ, μὸ ἀδ μας ϑρεοὶο σοησγμας, ἐξα δ βἰμεϊ αἴ ᾿ἰδεγογίθη ἀϊ8- 
γραγῖϊοβ. διιρον χα γὲ Ἐπιρεάοοϊῖβ, αἰϑριέαία ναξΐοηε, ἐα 8 ῬΥΟΓογἕμν. δὶ Ῥᾶν οαἴον 
ἦπι ραγεπίνον βοηυδειι Γμϊξ, ραΐγὶ δἰνυΐϊοηι ἡπαύθμι ργοογεαγὶ; δὶ {γῖσιϑ, ζενΐππανα 
νιαϊγὶ βἰηηϊοηι. χιοάϑὲ ρμαΐγὶβ οαἰϊαῖμ8 εγὶέ οὐ Κγισίἀῖλι8. ἠιαΐγὶβ, ριιογίοηε ζοΥγ8 χεῖ 
ηιαϊγβ υἱέ γεργαεϑοη εξ: αὐ δὲ οαἰλάνι8 τναϊγβ, ραΐγὶ8 απέοηι ὑμεγὶξ Κγἱσίανιι, 
γιυιοίανι Γμΐμγανι ἡυας ραΐγὶβ γοααΐ δἰγν ἐαΐπθηι. 6, 9. 10 βοχιίέμν ὧδ σον 8, 
φυὰὶ μὲ αἰϊχιαηάο παϑβοαπέμν ηιοο δβοηγυὶβ Πεγὶ Ηΐρροι γαΐμβ (ε86): τ οπῖθε ομη 
αφερὶιι8 ε8ὲ χιαηὶ τπὶ 8α 8 Κι, δὶ αγίαηι ἀοάιοι. ἰὰ ἔρδιθι ἔογηια Εἰ. υἱάεῖμν 

ϑοηϑί886 ; παν οαιϑαϑ φιίάδηι οὐν' αἰυϊϊογδίμν ἤον Ῥοϑιεὶξ; ραγεϊγὶ ἑανπέμηι νηοᾶο 
αἱ οἱ 8ὲ υὐὐγιθέχυα 8668 ἀὐηιε οαἰϊάαβ οὐομραυεγξ, τὐἰγιιθεχια ἡλαύθὴι παβοὶ, βὶ 
σία ἀὐηις μἰγαηίχμα ζενύπαηι, 8ὲ ὑθγοὸ αἰξογιοηε οαἰτάϊογοηι, αἰέεγιη, Κγισίαῖ- 
ον, αἰϑραγὶ δες Ῥαγέμηι ῥμεξωγηηι. 

82. Απιβτ. 6 σϑῃ. δηίπι Β 8. 141524 τὸ δὲ τῶν ἡμιόνων γένος ὅλον 
ἄγονόν ἐστιν. περὶ δὲ τῆς αἰτίας, ὡς μὲν λέγουσιν Ἔ. χαὶ Δημόκριτος, λέγων 
ὁ μὲν οὐ σαφῶς, δΔημόχριτος δὲ γνωρίμως μᾶλλον, οὐ χαλῶς εἰρήκασιν. λέ- 
γουσι γὰρ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τὴν ἀπόδειξιν τῶν παρὰ τὴν συγγένειαν συνδυ- 
αζομένων.. .. Ἐ. δ᾽ αἰτιᾶται χτλ. οἷ. δὰ ἔτ. 92. ΑἘτΟΥ͂ 14,2 (Ὁ. 426}. διὰ τί 
αἱ ἡμιόνοι στεῖραι. Ἔ. [ διὰ τὴν σμικρότητα καὶ ταπεινότητα χαὶ στενότητα 
τῆς μήτρας κατεστραμμένως προσπεφυχυίας τῆι γαστρὶ μήτε τοῦ σπέρματος 
εὐθυβολοῦντος εἰς αὐτὴν μήτε, εἰ καὶ φϑάσειεν, αὐτῆς ἐχδεχομένης. 

88. Απτ Υ 21,1 [Ὁ. 438] ἐν πόσωι χρόνωι μορφοῦται τὰ ζῶια ἐν γαστρὶ 
ὄντα. ἜἘ. ἐπὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων ἄρχεσϑαι τῆς διαρϑρώσεως ἀπὸ ἕχτης καὶ 
τριακοστῆς, τελειοῦσϑαι δὲ τοῖς μορίοις ἀπὸ πεντηκοστῆς μιᾶς δεούσης (οἷ. ἢ. 82). 

Οπιβαβιῦβ ἃ. Αἰδμοηδίοβ ΠΙ 18, 18 [ΠῚ ΟΚΙο8 ἔτ. 115] περὲ δὲ τὰς τέσσαρας ἐννείδας 
ὁρᾶται πρῶτον διαχεχριμένον ὅλον τὸ σῶμα ἢ τὸ τελευταῖον μιᾶς προστεϑείσης 
τετράδος περὶ τὴν τεσσαρακοντάδα. συμφωνεῖ δὲ τοῖς χρόνοις τῆς παντελοῦς 
τῶν ἐμβρύων διακρίσεως καὶ ὃ φυσικὸς Ἔ. καὶ φησίν, ὅτι ϑᾶσσον διαμορφοῦται 
τὸ ἄρρεν τοῦ ϑήλεος χαὶ τὰ ἐν τοῖς δεξιοῖς τῶν ἐν τοῖς εὐωνύμοις. ΟΕκβο- 
ΒΙΝ. 7, ὅ ϑερέϊηιο Ῥ η86 Ῥαγθγὸ Ἠνεϊογθηι ρο886 ρἰεγὶηνὶ αὐβγηιαπὲ πὲ... Ἐηιρε- 
ἄοοῖεδ, Εἰ ρίσοηιεβ ηιεϊξέψιις ργαδίεγοα. 

84, ΟΕΝΒΟΕΙν,. θ, 1 Κς, φιοθὶ ἐπ ἤοο ΑΥἰδίοἑεῖθβ βοοιεέμβ οϑέ, απΐδ οηηνιῖα (ΟΥ̓ 
ἐιιαϊοαυὶέ ἐπογέβοογο, φμοά πονεηὶδ υἱέανε πιααΐηιδ οοπξϊηδαΐ. 

8ὅ. Αετ. Υ͂ 24,2 (Ὁ. 486] Ἐ. τὸν μὲν ὕπνον χαταψύξει τοῦ ἐν τῶι αἵματι 
ϑερμοῦ συμμέτρωι γίνεσθαι, τῆι δὲ παντελεῖ ϑάνατον. 3, 4 [Ὁ. 4317] Ἐ. τὸν 
ϑάνατον γίγνεσϑαι διαχωρισμῶε τοῦ πυρώδους (καὶ ἀερώδους χαὶ ὑδατώδους 
χαὶ γεώδους», ἐξ ὧν ἡ σύγχρισις τῶι ἀνϑρώπωι συνεστάϑη" ὥστε κατὰ τοῦτο 
κοινὸν εἶναι τὸν ϑάνατον σώματος καὶ ψυχῆς" ὕπνον δὲ γίνεσϑαι διαχωρισμῶε 
τοῦ πυρώδους. 

80. ΤΗΒΟΡΉΒΑΘΤ. 46 βθηϑι 158η4. [Ὁ, 499544.} Παρμενίδης μὲν καὶ Ἐ. χαὶ 
Πλάτων τῶι ὁμοίωι 80. ποιοῦσι τὴν αἴσϑησιν), οἱ δὲ περὶ ᾿Αναξαγόραν χαὶ 
Ἡράχλειτον τῶε ἐναντίωι.. .. περὶ ἑχάστης δὲ τῶν κατὰ μέρος οἱ μὲν ἄλλοι 
σχεδὸν ἀπολείπουσιν, Ἐ. δὲ πειρᾶται καὶ ταύτας ἀνάγειν εἰς τὴν ὁμοιότητα. 

[Ὁ. ὅ00] Ἐ. δὲ περὶ ἁπασῶν ὁμοίως λέγει καί φησι τῶι ἐναρμόττειν εἰς 
τοὺς πόρους τοὺς ἑχάστης αἰσϑάνεσθϑαι" διὸ καὶ οὐ δύνασϑαι, τὰ ἀλλήλων κρί- 
γειν, ὅτι τῶν μὲν εὐρύτεροί πως, τῶν δὲ στενώτεροι τυγχάνουσιν οἱ πόροι 
πρὸς τὸ αἰσϑητόν, ὡς τὰ μὲν οὐχ ἁπτόμενα διευτονεῖν τὰ δ᾽ ὅλως εἰσελϑεῖν 

"ὦ 
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οὐ δύνασϑαι. πειρᾶται δὲ καὶ τὴν ὄψιν λέγειν, ποία τίς ἐστι" καὶ φησὶ τὸ μὲν 
ἐντὸς αὐτῆς εἶναι πῦρ [οἵ. ἔτ. 84. 85), τὸ δὲ περὶ αὐτὸ [πᾶπι]. τὸ πῦρ] ζὕδωρ καὶ) 
γῆν καὶ ἀέρα δι᾿ ὧν διιέναι λεπτὸν ὃν καϑάπερ τὸ ἐν τοῖς λαμπτῆρσι φῶς. 
τοὺς δὲ πόρους ἐναλλὰξ κεῖσϑαι τοῦ τε πυρὸς χαὶ τοῦ ὕδατος, ὧν τοῖς μὲν τοῦ 

πυρὸς τὰ λευχα, τοῖς δὲ τοῦ ὕδατος τὰ μέλανα γνωρίζειν" ἐναρμόττειν γὰρ ἕχα- 
τέροις ἑχάτερα. φέρεσϑαι ὅδ τὰ χρώματα πρὸς τὴν ὄψιν διὰ τὴν ἀπορροήν. 

συγχεῖσϑαι δ᾽ οὐχ ὁμοίως, (ἀλλὰ τὰς μὲν ἐχ τῶν ὁμοίων), τὰς δ' ἐχ 
τῶν ἀντιχειμένων, καὶ ταῖς μὲν ἐν μέσωι, ταῖς δ᾽ ἐχτὸς εἶναι τὸ πῦρ᾽ διὸ καὶ 
τῶν ζώιων τὰ μὲν ἐν ἡμέραι τὰ δὲ νύχτωρ μᾶλλον ὀξυωπεῖν" ὅσα μὲν πυρὸς 
ἔλαττον ἔχει, μεϑ᾽ ἡμέραν' ἐπανισοῦσϑαι γὰρ αὐτοῖς τὸ ἐντὸς φῶς ὑπὸ τοῦ 
ἐχτός" ὅσα δὲ τοῦ ἐναντίου νύχτωρ᾽ ἐπαναπληροῦσϑαι γὰρ καὶ τούτοις τὸ ἐν- 
δεές" ἐν δὲ τοῖς ἐναντίοις (ἐναντίως) ἑχάτερον. ἀμβλυωπεῖν μὲν γὰρ καὶ οἷς 
ὑπερέχει τὸ πῦρ' ἐπαυξηϑὲν (γὰρ) ἔτι μεϑ᾽ ἡμέραν ἐπιπλάττειν χαὶ καταλαμ- 
βάνειν τοὺς τοῦ ὕδατος πόρους" οἷς δὲ τὸ ὕδωρ, ταὐτὸ τοῦτο γίνεσϑαι νύχτωρ᾽ 

χαταλαμβάνεσϑαι γὰρ τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ ὕδατος. (γίγνεσϑαι δὲ ταῦτα), ἕως ἂν 
τοῖς μὲν ὑπὸ τοῦ ἔξωϑεν φωτὸς ἀποχριϑῆι τὸ ὕδωρ, τοῖς δ᾽ ὑπὸ τοῦ ἀέρος 
[8 Ὑ͵Αββοῦ πιἱιπιπηΐαββοηὰ νρ. Ρ. 118,18] τὸ πῦρ. ἑχατέρων γὰρ ἴασιν εἶναι 
τὸ ἐναντίον. ἄριστα δὲ κεχρᾶσϑαι καὶ βελτίστην εἶναι τὴν ἐξ ἀμφοῖν ἴσων 
συγχειμένην. χαὶ περὶ μὲν ὄψεως σχεδὸν ταῦτα λέγει. 

τὴν δ᾽ ἀχοὴν ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν [ἔσωϑεν ϑοιποιάοθγ πδοὴ 5. 102, 13] γένε- 
σϑαι ψόφων, ὅταν ὃ ἀὴρ ὑπὸ τῆς φωνῆς χινηϑεὶς ἠχῆι ἐντός. ὥσπερ 
γὰρ εἶναι χώδωνα τῶν ἴσων [ὃ ἔσωϑεν] ἤχων τὴν ἀχοήν, ἣν προσαγορεύει 
σάρχινον ὄζον" κινουμένην [χινουμένης δὲ παίειν τὸν ἀέρα πρὸς τὰ στε- 
ρεὰ καὶ ποιεῖν ἦχον. ὄσφρησιν δὲ γίνεσϑαι τῆι ἀναπνοῆι. διὸ καὶ “μάλιστα 
ὀσφραίνεσϑαι τούτους, οἷς σφοδροτάτη τοῦ ἄσϑματος ἡ κίνησις" ὀσμὴν δὲ 
πλείστην ἀπὸ τῶν λεπτῶν χαὶ τῶν χούφων ἀπορρεῖν. περὶ δὲ γεύσεως καὶ 
ἁφῆς οὐ διορίζεται καϑ᾽ ἑχατέραν οὔτε πῶς οὔτε δι᾿ ἃ γίγνονται, πλὴν τὸ 
χοινὸν ὅτι τῶι ἐναρμόττειν τοῖς πόροις αἰσϑησίς ἐστιν᾽ ἥδεσϑαι δὲ τοῖς ὁμοί- 
οις κατά τε (τὰ) μόρια χαὶ τὴν κρᾶσιν [ἅ. ἢ. χατὰ τὴν ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕχαστα 
μορίοις τοῦ σώματος χρᾶσιν τῶν στοιχείων νβὶ. 8 10], λυπεῖσϑαι δὲ τοῖς ἐναντίοις. 

ὥσανυτως δὲ λέγει καὶ περὶ φρονήσεως καὶ ἀγνοίας. τὸ μὲν γὰρ φρο- 
νεῖν εἶναι τοῖς ὁμοίοις, τὸ δ᾽ ἀγνοεῖν τοῖς ἀνομοίοις, ὡς ἢ ταὐτὸν ἢ παρα- 
πλήσιον ὃν τῆι αἰσϑήσει τὴν φρόνησιν. διαριϑμησάμενος γάρ, ὡς ἕχαστον 
ἑχώστωι γνωρίζομεν, ἐπὶ τέλει προσέϑηχεν ὡς “ἐκ τούτων --- ἀνιώνται 
(ἔτ, 101]. διὸ καὶ τῶι αἵματι μάλιστα φρονεῖν" ἐν τούτωι γὰρ μάλιστα χεκρᾶσϑαι 
[ἐστὶ] τὰ στοιχεῖα τῶν μερῶν. 

ὅσοις μὲν οὖν ἴσα χαὶ παραπλήσια μέμεικται καὶ μὴ διὰ πολλοῦ μηδ᾽ 
αὖ μικραὶ μηδ᾽ ὑπερβάλλοντα τῶι μεγέϑει, τούτους φρονιμωτάτους εἶναι χαὶ 
χατὰ τὰς αἰσϑήσεις ἀχριβεστάτους, χατὰ λόγον δὲ χαὶ τοὺς ἐγγυτάτω τούτων, 

ὅσοις δ᾽ ἐναντίως, ἀφρονεστάτους. χαὶ ὧν μὲν μανὰ καὶ ἀραιὰ χεῖται τὰ 
στοιχεῖα, νωϑροὺς καὶ ἐπιπόνους" ὧν δὲ πυχνὰ καὶ κατὰ μικρὰ τεϑραυσμένα, 

τοὺς δὲ τοιούτους ὀξεῖς φερομένους καὶ πολλοῖς ἐπιβαλλομένους ὀλίγα ἐπιτελεῖν 
διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς τοῦ αἵματος φορᾶς. οἷς δὲ καϑ᾽ ἕν τι μόριον ἡ μέση 
κρᾶσίς ἐστι, ταύτηι σοφοὺς ἑχάστους εἶναι" διὸ τοὺς μὲν ῥήτορας ἀγαϑούς, 
τοὺς δὲ τεχνίτας, ὡς τοῖς μὲν ἐν ταῖς χερσί, τοῖς δὲ ἐν τῆι γλώττηι τὴν κρᾶσιν 
οὖσαν ὁμοίως δ᾽ ἔχειν χαὶ κατὰ τὰς ἄλλας δυνάμεις. 

Ἐ. μὲν οὖν οὕτως οἴεται καὶ τὴν αἴσϑησιν γίνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν, 
ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις ἐξ ὧν λέγει πρῶτον μέν, τί διοίσει τὰ ἔμψυχα πρὸς τὸ 
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αἰσϑάνεσϑαι τῶν ἄλλων. ἐναρμόττει γὰρ καὶ τοῖς τῶν ἀψύχων πόροις" ὅλως 
γὰρ ποιεῖ τὴν μίξιν τῆι συμμετρίαι τῶν πόρων" διόπερ ἔλαιον μὲν χαὶ ὕδωρ 
οὐ μείγνυσθαι, τὰ δὲ ἄλλα ὑγρὰ καὶ περὶ ὅσων δὴ καταριϑμεῖται τὰς ἰδίας χρά- 
σεις. ὥστε πάντα τε αἰσϑήσεται χαὶ ταὐτὸν ἔσται μίξις χαὶ αἴσϑησις καὶ αὖ- 
ξησις᾽ πάντα γὰρ ποιεῖ τῆι συμμετρίαι τῶν πόρων, ἐὰν μὴ προσϑῆι τινα 
διαφορᾶν. 

ἔπειτα ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐμψύχοις τί μᾶλλον αἰσϑήσεται τὸ ἐν τῶι ζώιωι 
πῦρ ἢ τὸ ἐχτὸς, εἴπερ ἐναρμόττουσιν ἀλλήλοις; ὑπάρχει γὰρ καὶ ἡ συμμετρία 
καὶ τὸ ὅμοιον. ἔτι δὲ ἀνάγχη διαφοράν τινα ἔχειν, εἴπερ αὐτὸ μὲν μὴ δύναται 
συμπληροῦν τοὺς πόρους, τὸ δ᾽ ἔξωϑεν ἐπεισιόν᾽ ὥστ᾽ εἰ ὅμοιον ἦν πάντηι 
καὶ πάντως, οὐκ ἂν ἦν αἴσϑησις. ἔτι δὲ πότερον οἱ πόροι κενοὶ ἢ πλήρεις; 
εἰ μὲν γὰρ κενοί, συμβαίνει διαφωνεῖν ἑαυτῶι. φησὶ γὰρ ὅλως οὐχ εἶναι χενόν" 
εἰ δὲ πλήρεις, ἀεὶ ἂν αἰσϑάνοιτο τὰ ζῶια" δῆλον γὰρ ὡς ἐναρμόττει, καϑάπερ 
φησί, τὸ ὅμοιον. 

καίτοι χἂν αὐτὸ τοῦτό τις διαπορήσειεν, εἰ δυνατόν ἐστι τηλικαῦτα μεγέϑη 
γενέσϑαι τῶν ἑτερογενῶν, ὥστ᾽ ἐναρμόττειν, ἄλλως τε χἂν συμβαίνηι, χαϑάπερ 
φησί, τὰς ὄψεις ὧν ἀσύμμετρος ἡ χρᾶσις ὁτὲ μὲν ὑπὸ τοῦ πυρός, ὁτὲ δὲ ὑπὸ 
τοῦ ἀέρος ἐμπλαττομένων τῶν πόρων ἀμαυροῦσϑαι. εἰ δ᾽ οὖν ἐστι καὶ τού- 
των συμμετρία καὶ πλήρεις οἱ πόροι τῶν μὴ συγγενῶν, πῶς, ὅταν αἰσϑάνηται, 
καὶ ποῦ ταῦτα ὑπεξέρχεται; δεῖ γάρ τινα ἀποδοῦναι μεταβολήν. ὥστε πάντως 
ἔχει δυσκολίαν" ἢ γὰρ κενὸν ἀνάγχη ποιεῖν, ἢ ἀεὶ τὰ ζῶια αἰσϑάνεσϑαι πάν- 
των, ἢ τὸ μὴ συγγενὲς ἁρμόττειν οὐ ποιοῦν αἴσϑησιν οὐδ᾽ ἔχον μεταβολὴν 
οἰκείαν τοῖς ἐμποιοῦσιν. 

ἔτι δὲ εἰ καὶ μὴ ἐναρμόττοι τὸ ὅμοιον, ἀλλὰ μόνον ἅπτοιτο, καϑ᾽ ὁτιοῦν 
εὔλογον αἴσϑησιν γίνεσϑαι" δυοῖν γὰρ τούτων ἀποδίδωσι τὴν γνῶσιν τῶι τε 
ὁμοίωι καὶ τῆι ἁφῆι" διὸ καὶ τὸ ᾿ἁρμόττειν᾽ εἴρηκεν. ὥστ᾽ εἰ τὸ ἔλαττον 
ἅψαιτο τῶν μειζόνων, εἴη ἂν αἴσϑησις. ὅλως τε κατά γε ἐχεῖνον ἀφαιρεῖται 
καὶ τὸ ὅμοιον, ἀλλὰ ἡ συμμετρία μόνον ἱχανόν. διὰ τοῦτο γὰρ οὐχ αἰσϑά- 
νεσϑαί φησιν ἀλλήλων, ὅτι τοὺς πόρους ἀσυμμέτρους ἔχουσιν" εἰ δ᾽ ὅμοιον ἢ 
ἀνόμοιον τὸ ἀπορρέον, οὐδὲν ἔτι προσαφώρισεν. ὥστε ἢ οὐ τῶι ὁμοίωι ἡ 
αἴσϑησις ἢ οὐ διά τινα ἀσυμμετρίαν οὐ χρίνουσιν, ἁπάσας (τ᾽) ἀνάγκη τὰς 
αἰσϑήσεις χαὶ πώντα τὰ αἰσϑητὰ τὴν αὐτὴν ἔχειν φύσιν. 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν ἡδονὴν χαὶ λύπην ὁμολογουμένως ἀποδίδωσιν ἥδεσϑαι 
μὲν ποιῶν τοῖς ὁμοίοις, λυπεῖσϑαι δὲ τοῖς ἐναντίοις" "ἐχϑρὰ᾽ γὰρ εἶναι, διότι 
πλεῖστον -- ἐκμακτοῖσιν᾽ [{τ. 22, θ. 1]. αἰσϑήσεις γάρ τινας ἢ μετ᾽ αἱ- 
σϑήσεως ποιοῦσι [ἘπηρΘάΟΚΙ68 ἀπ Απαχαρογαβ πδοὴ 8 117] τὴν ἡδονὴν χαὶ 
τὴν λύπην, ὥστε οὐχ ἅπασι γίνεται τοῖς ὁμοίοις. ἔτι εἰ τὰ συγγενῆ μάλιστα 
ποιεῖ: τὴν ἡδονὴν ἐν τηι ἁφῆι, χκαϑάπερ φησί, τά σύμφυτα μάλιστ᾽ ἂν ἥδοιτο 
καί ὅλως αἰσϑάνοιτο" διὰ τῶν αὐτῶν γὰρ ποιεῖ τὴν αἴσϑησιν καὶ τὴν ἡδονήν. 
καίτοι πολλάκις αἰσϑανόμενοι λυπούμεϑα κατ᾽ αὐτὴν τὴν αἴσϑησιν, ὡς (δ᾽) 
᾿Αναξαγόρας φησίν, ἀεί" πᾶσαν γὰρ αἴσϑησιν εἶναι μετὰ λύπης. ἔτι δ᾽ ἐν ταῖς 
κατὰ μέρος" συμβαίνει γὰρ τῶι ὁμοίωι γίνεσϑαι τὴν γνῶσιν᾽ τὴν γὰρ ὄψιν 
ὅταν ἐχ πυρὸς χαὶ τοῦ ἐναντίου συστήσηι, τὸ μὲν λευκὸν καὶ τὸ μέλαν δύναιτ᾽ 
ἂν τοῖς ὁμοίοις γνωρίζειν, τὸ δὲ φαιὸν καὶ τἄλλα χρώματα τὰ μειχτὰ πῶς; 
οὔτε γὰρ τοῖς τοῦ πυρὸς οὔτε τοῖς τοῦ ἵδατος πόροις οὔτ᾽ ἄλλοις ποιεῖ κοι- 
νοῖς ἐξ ἀμφοῖν" ὁρῶμεν δ᾽ οὐδὲν ἧττον ταῦτα τῶν ἁπλῶν. 

ἀτόπως δὲ χαὶ ὅτι τὰ μὲν ἡμέρας, τὰ δὲ νύχτωρ μᾶλλον δρᾶι. τὸ γὰρ 
ἔλαττον πῦρ ὑπὸ τοῦ πλείονος φϑείρεται, διὸ καὶ πρὸς τὸν ἥλιον καὶ ὅλως 
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το χαϑαρὸν οὐ δυνάμεϑ᾽ ἀντιβλέπειν. ὠὡστε ὅσοις ἐνδεέστερον τὸ φῶς, ἧττον 
ἐχρῆν ὁρᾶν μεϑ᾽ ἡμέραν ἢ εἴπερ τὸ ὅμοιον συναύξει, καϑάπερ φησί, τὸ δὲ 
ἐναντίον φϑείρει καὶ κωλύει, τὰ μὲν λευχὰ μᾶλλον ἐχρὴν ὁρᾶν ἅπαντας μεϑ᾽ 
ἡμέραν καὶ ὅσοις ἔλαττον χαὶ ὅσοις πλεῖον τὸ φῶς, τὰ δὲ μέλανα νύχτωρ. 
γῦν δὲ πάντες ἅπαντα μεϑ᾽ ἡμέραν μᾶλλον ὁρῶσι πλὴν ὀλίγων ζώιων. τού- 
τοις δ᾽ εὔλογον τοῦτ᾽ ἰσχύειν τὸ οἰχεῖον πῦρ, ὥσπερ ἔνια χαὶ τῆι χρόαι δια- 
λάμπει μᾶλλον τῆς νυχτός. 

ἔτι δ᾽ οἷς ἢ χρᾶσις ἐξ ἴσων, ἀνάγκη συναύξεσϑαι κατὰ μέρος ἑχατερον᾽ 
ὥστ᾽ εἰ πλεονάζον χωλύει ϑάτερον ὁρᾶν, ἁπάντων ἂν εἴη παραπλησία πως ἡ 
διάϑεσις. αλλὰ τὰ μὲν τῆς ὄψεως πάϑη χαλεπώτερον ἔσται διελεῖν. τὰ δὲ 
περὶ τὰς ἄλλας αἰσϑύσεις πῶς χρίνωμεν τῶι ὁμοίωι; τὸ γὰρ ὅμοιον ἀόριστον. 
οὔτε γὰρ ψόφωι τὸν ψόφον οὔτ᾽ ὀσμῆι τὴν ὀσμὴν οὔτε τοῖς ἄλλοις τοῖς ὁμο- 
γενέσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς εἰπεῖν τοῖς ἐναντίοις. ἀπαϑῆ γὰρ δεῖ τὲν αἴσϑησιν 
προσάγειν᾽ ἤχου δὲ ἐνόντος ἐν ὠσὶν ἢ χυλῶν ἐν γεύσει καὶ ὀσμῆς ἐν ὀσφρήσει 
χωφότεραι πᾶσαι γίνονται (καὶ) μᾶλλον ὅσωι ἄν πλήρεις ὦσι τῶν ὁμοίων, εἰ 
μή τις “λεχϑείη περὶ τούτων διορισμός. 

ἔτι δὲ τὸ περὶ τὴν ἀπορροήν, χαίπερ οὐχ ἱκανῶς λεγόμενον περὶ μὲν 
τὰς ἄλλας ὅμως ἔστι πως ὑπολαβεῖν, περὶ δὲ τὴν ἁφὴν χαὶ “γεῦσιν οὐ ῥάιδιον. 

πῶς γὰρ τῆι ἀπορροῆι κρίνωμεν ἢ πῶς ἐναρμόττον τοῖς πόροις τὸ τραχὺ χαὶ 
τὸ λεῖον; μόνου γὰρ δοχεῖ τῶν στοιχείων τοῦ πυρὸς ἀπορρεῖν, ἀπὸ δὲ τῶν 

ἄλλων οὐδενός. ἔτι δ᾽ εἰ ἡ φϑίσις διὰ τὴν ἀπορροήν, ὧιπερ χρῆται κοινοτάτωι 
σημείωι, συμβαίνει δὲ καὶ τὰς ὀσμὰς ἀπορροῆι γίνεσϑαι, τὰ πλείστην ἔχοντα 
ὀσμὴν τάχιστ᾽ ἐχρῆν φϑείρεσϑαι. νῦν δὲ σχεδὸν ἐναντίως ἔχει τὰ γὰρ ὀσμω- 
δέστατα τῶν φυτῶν χαὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ χρονιώτατα. συμβαίνει δὲ καὶ ἐπὶ τῆς 
Φιλίας ὅλως μὴ εἶναι αἴσϑησιν ἢ ἧττον διὰ τὸ συγχρίνεσϑαι τότε καὶ μὴ ἀπορρεῖν. 

ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν ἀχοὴν ὅταν ἀποδῶι τοῖς ἔσωϑεν γίνεσϑαι ψόφοις, 
ἄτοπον τὸ οἴεσϑαι δῆλον εἶναι πῶς ἀκούουσιν, ἔνδον ποιήσαντα ψόφον ὥσπερ 
χώδωνος. τῶν μὲν γὰρ ἔξω δι᾿ ἐκεῖνον ἀχούομεν, ἐχείνου δὲ ψοφοῦντος διὰ 
τί; τοῦτο γὰρ αὐτὸ λείπεται ζητεῖν. ἀτόπως δὲ χαὶ τὸ περὶ τὴν ὄσφρησιν 
εἴρηκεν. πρῶτον μὲν γὰρ οὐ κοινὴν αἰτίαν ἀπέδωχεν᾽ ἔνια μὲν γὰρ ὅλως οὐδ᾽ 
ἀναπνέει τῶν ὀσφραινομένων. ἔπειτα τὸ μάλιστα ὀσφραίνεσϑαι τοὺς πλεῖστον 
ἐπισπωμένους εὔηϑες᾽ οὐδὲν γὰρ ὄφελος μὴ ὑγιαινούσης ἢ μὴ ἀνεωιγμένης πως 
τῆς αἰσϑήσεως. πολλοῖς δὲ συμβαίνει πεπηρῶσϑαι καὶ ὅλως μηδὲν αἰσϑάνεσϑαι. 
πρὸς δὲ τούτοις οἱ δίσπνοοι καὶ οἱ πονοῦντες καὶ οἱ καϑεύδοντες μᾶλλον ἂν 

αἰσϑάνοιντο τῶν ὀσμῶν᾽ τὸν πλεῖστον γὰρ ἕλχουσιν ἀέρα. νῦν δὲ συμβαίνει 
τοὐναντίον. οὐ γὰρ ἴσως καϑ᾽ αὑτὸ τὸ ἀναπνεῖν αἴτιον τῆς οσφρήσεως, 
ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ὡς ἔχ τε τῶν ἄλλων ζώιων μαρτυρεῖται καὶ διὰ τῶν 
εἰρημένων παϑῶν᾽" ὁ δ᾽ ὡς ταύτης οὔσης τῆς αἰτίας καὶ ἐπὶ τέλει πάλιν εἴρη- 
χεν ὥσπερ ἐπισημαινόμενος ᾿ ὧδε --- ὀσμῶν᾽ [{τ. 102]. οὐχ ἀληϑὲς (δὲ) οὐδὲ 
τὸ μάλιστα ὀσφραίνεσϑαι τῶν κούφων, ἀλλὰ δεῖ καὶ ὀσμὴν ἐνυπάρχειν. ὃ γὰρ 
ἀὴρ καὶ τὸ πῦρ κουφότατα μέν, οὐ ποιοῦσι δὲ αἴσϑησιν ὀσμῆς. 

ὡσαύτως δ᾽ ἄν τις καὶ περὶ τὴν φρόνησιν ἀπορήσειεν, εἰ γὰρ τῶν αὐτῶν 
ποιεῖ καὶ τὴν αἴσϑησιν. χαὶ γὰρ ἅπαντα μεϑέξει τοῦ φρονεῖν. χαὶ ἅμα πῶς 
ἐνδέχεται καὶ ἐν ἀλλοιώσει καὶ ὑπὸ τοῦ ὁμοίου γίνεσϑαι τὸ φρονεῖν; τὸ γὰρ 
ὅμοιον οὐχ ἀλλοιοῦται τῶι ὁμοίωι. τὸ δὲ δὴ τῶι αἵματι φρονεῖν καὶ παντελῶς 
ἄτοπον πολλὰ γὰρ τῶν ζώιων ἄναιμα. τῶν δὲ ἐναίμων τὰ περὶ τὰς αἰσϑήσεις 
ἀναιμότατα τῶν μερῶν. ἔτι καὶ ὀστοῦν καὶ ϑρὶξ αἰσϑάνοιτ᾽ ἄν, ἐπεὶ οὖν ἐξ ἁπάν- 
των ἐστὶ τῶν στοιχείων. καὶ συμβαίνει ταὐτὸν εἶναι τὸ φρονεῖν καὶ αἰσϑάνεσϑαι 
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χαὶ ἤδεσϑαι καὶ (τὸν λυπεῖσϑαι καὶ [τὸ] ἀγνοεῖν" ἄμφω γὰρ ποιεῖ τοῖς ἀνομοίοις. 

ὦσϑ᾽ ἅμα τῶι μὲν ἀγνοεῖν ἔδει γίνεσϑαι λύπην, τῶι δὲ φρονεῖν ἡδονήν. 

ἄτοπον δὲ χαὶ τὸ τὰς δυνάμεις ἑχάστοις ἐγγίνεσϑαι διὰ τὴν ἐν τοῖς μο- 24 

ρίοις τοῦ αἵματος σύγχρασιν, ὡς ἢ τὴν γλῶτταν αἰτίαν τοῦ εὖ λέγειν (οὖσαν 

Ἶ) τὰς χεῖρας τοῦ δημιουργεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ̓ ὀργάνου τάξιν ἔχοντα. διὸ χαὶ μᾶλλον 

ἄν τις ἀποδοίη τῆι μορφῆι τὴν αἰτίαν ἢ τῆι κράσει τοῦ αἵματος, ἣ χωρὶς δια- 
γοίας ἐστίν" οὕτως γὰρ ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζωιων. Ἐ. μὲν οὖν ἔοιχεν ἐν 

πολλοῖς διαμαρτάνειν. 
81. ΑΚιΒτ. ἀ6 ρθη. οἵ οουτ. Α 8. 824026 τοῖς μὲν οὖν δοκεῖ πάσχειν ἕχαστον διά 

τινων πόρων εἰσιόντος τοῦ ποιοῦντος ἐσχάτου καὶ χυριωτάτου, καὶ τοῦτον τὸν 
τρόπον καὶ ὁρᾶν καὶ ἀχούειν ὑμᾶς φασι χαὶ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις αἰσϑάνεσϑαι 
πάσας, ἔτι δὲ ὁρᾶσϑαι διά τε ἀέρος καὶ ὕδατος χαὶ τῶν διαφανῶν, διὰ τὸ πό- 

ρους ἔχειν ἀοράτους μὲν διὰ μιχρότητα, πυχνοὺς δὲ χαὶ χατὰ στοῖχον, καὶ 
μᾶλλον ἔχειν τὰ διαφανῆ μᾶλλον. οἱ μὲν οὖν ἐπί τινων οὕτω διώρισαν, ὥσπερ 
καὶ Ἐ., οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ποιούντων χαὶ πασχόντων, ἀλλὰ καὶ μείγνυσθαί φη- 
σιν [βῖ0 1 ὅσων οἱ πόροι σύμμετροι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. ῬΗπΟΡ. δᾶ ἢ. 6. 
Ρ. 160, 8 ὙΠ ἀναγχαῖον, φησί, τῶι Ἐμπεδοκλεῖ λέγειν εἶναί τινα στερεὰ καὶ 

ἀδιαίρετα διὰ τὸ μὴ εἶναι πάντηι τοῦ σώματος πόρους συνεχεῖς. τοῦτο γὰρ 
ἀδύυνατον᾽ πόρος γὰρ ἂν εἴη τὸ πᾶν σῶμα καὶ χενόν. ὥστε εἰ τοῦτο ἄτοπον, 
ἀνάγχη τὰ μὲν ἁπτόμενα μόρια τοῦ σώματος στερεὰ εἶναι ἀδιαίρετα, τὰ δὲ 
μεταξὺ αὐτῶν χενά, οὺς Ἐ. πόρους ἐκάλεσεν. ἴΌ. 118, 2 ἔσμεν δὲ ὅτι οἱ τοὺς 
πόρους ὑποτιϑέμενοι οὐ κενοὺς ὑπετίϑεντο τούτους, ἀλλὰ πεπληρωμένους λε- ᾿ 
πτομερεστέρου τινὸς σώματος οἷον ἀέρος. ταύτηι γὰρ διέφερον τῶν τὸ κενὸν 
ὑποτιϑεμένων. 

88. Δεν. ΤΥ 14,1 (Ὁ. 405) περὶ χκατοπτριχῶν. ἐμφάσεων. Ἐ. κατ᾽ ἀπορ- 
ροίας τὰς συνισταμένας μὲν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κατόπτρου, πιλουμένας δ᾽ 

ὑπὸ Ζοῦ ἐχκρινομένου ἐχ τοῦ χατόπτρου πυρώδοις καὶ τὸν προχείμενον ἀέρα, 

εἰς ὃν φέρεται τὰ ῥεύματα, συμμεταφέροντος. 
89. Αὐξχ. αυϑδοϑί. Π 28 Ρ. 72, 9 Βιπιηβ (νου ΠΟ ἢ δὰ ΤᾺΘΟΡΏγ. ΡΉγβ. Ορ.) 

περὶ τῆς Ἡρακλείας λίϑου διὰ τί ἕλχει τὸν σίδηρον. Ἔ. μὲν ταῖς ἀπορροίαις 
ταῖς ἀπ᾽ ἀμφοτέρων καὶ τοῖς πόροις τοῖς τῆς λίϑου συμμέτροις οὖσιν ταῖς 
ἀπὸ τοῦ σιδήρου τὸν σίδηρον φέρεσϑαι λέγει πρὸς τὴν λίϑον" αἱ μὲν γὰρ τούὐ- 
του ἀπόρροιαι τὸν ἀέρα τὸν ἐπὶ τοῖς τοῦ σιδήρου πόροις ἀπωϑοῦσί τε καὶ 

κινοῦσι τὸν ἐπιπωματίζοντα αὐτούς" τούτου δὲ χωρισϑέντος ἀϑρόαι ἀπορροίαι 

ῥεούσηι τόν σίδηρον ἕπεσϑαι᾽ φερομένων δὲ τῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀπορροιῶν ἐπὶ 
τοὺς τῆς λίϑου πόρους, διὰ τὸ συμμέτρους τε αὐτοῖς εἶναι χαὶ ἐναρμόζειν καὶ 
τὸν σίδηρον σὺν ταῖς ἀπορροίαις ἕπεσϑαί τε καὶ φέρεσϑαι ἰνᾳ!. ἔτ. 91]. 

90. ΑἘτ. ΤΥ 9,6 (Ὁ. 8397) Παρμενίδης, Ἐ., Ἀναξαγόρας, Δημόκριτος, Ἐπί- 
κουρος, Ἡραχλείδης παρὰ τὰς συμμετρίας τῶν πόρων τὰς κατὰ μέρος αἰσϑή- 

σεις γίνεσθαι τοῦ οἰκείου τῶν αἰσϑητῶν ἑκάστου ἑχάστηι ἐναλαύτξονέυτ, 

ἈΕτ. ΙΝ 18,4 (Ὁ. 403) Ἐ. καὶ πρὸς τὸ διὰ τῶν ἀχτίνων χαὶ πρὸς τὸ διὰ τῶν 
εἰδώλων ἐχδοχὰς παρέχεται [πᾷπι|]. τῶν δρατῶν)]. πλείους δὲ πρὸς {τὸν δεῦτε- 
ρον" τὰς γὰρ ἀπορροίας ἀποδέχεται. 

91. ΑΕΙΒ᾽. ἀθ βϑιϑὰ 2. 481) 9 (δου. ἀδ8 ΕΘΌΘΥ ἴῃ ἄθ Αὐρθ) ἐχείνως δ᾽ 
αὐτὸς αὑτὸν ὁρᾶι ὃ ὀφϑαλμός, ὥσπερ καὶ ἐν τῆι ἀναχλάσει, ἐπεὶ εἴ γε πῦρ ἦν, 
καϑάπερ Ἐ. φησί... καὶ συνέβαινε τὸ ὁρᾶν ἐξιόντος ὥσπερ ἐκ λαμπτῆρος τοῦ 
φωτὸς [ἴν. 54, 83], διὰ τί οὐ χαὶ ἐν τῶι σχότει ἑώρα ἂν ἡ ὄψις; ἃ ρθη. δηΐπ). 

ἘΞ1. 1190 16 τὸ μὲν οὖν ὑπολαμβάνειν τὰ μὲν γλαυχὰ 80. ὄμματαὶ πυρώδη, 
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χαϑάπερ Ἐ. φησιν, τὰ δὲ μέλανα πλεῖον ὕδατος ἔχειν ἢ πυρός, καὶ διὰ τοῦτο 
τὰ μὲν ἡμέρας οὐκ ὀξὺ βλέπειν, τα γλαυχά, δι᾽ ἔνδειαν ὕδατος, ϑάτερα δὲ νύχ- 
τωρ δι᾿ ἔνδειαν πυρός, οὐ λέγεται καλῶς, εἰπερ μὴ πυρὸς τὴν ὄψιν ϑετέον, 
ἀλλ ὕδατος πᾶσιν. 

92. Ῥιμρτο Μϑῃο Ρ. 16 Βούλει οὖν σοι χατὰ Γοργίαν ἀποχρίνωμαι ἧε 

ἄν συ μάλιστα ἀκολουϑήσαις; - Βούλομαι᾽ πῶς γὰρ οὔ. --- Οὐχοῦν λέγετε 
ἀπορροάς τινας τῶν ὄντων κατὰ Ἐμπεδοκλέα; -- Σφόδρα γε. --- Καὶ πόρους 

εἰς οὺς καὶ δι᾽ ὧν αἱ ἀπόρροιαι πορεύονται; --- Πάνυ γε. --- Καὶ τῶν ἀπορ- 
ροῶν τὰς μὲν ἁρμόττειν ἐνίοις τῶν πόρων, τὰς δὲ ἐλάττους ἢ μείζους εἶναι; 
- Ἔστι ταῦτα. --- Οὐχοῦν χαὶ ὄψιν καλεῖς τι; --- Ἔγωγε. --- Ἐχ τούτων δὴ 
σύνες ὃ τοι λέγω᾽ ἔφη Πίνδαρος, ἔστιν γὰρ χρόα ἀπορροὴ χρήματων ὄψει 
σύμμετρος χαὶ αἰσϑητός. ΑξΞτ. 1 1δ, 8 [Ὁ. 818] Ἐ. χρῶμα εἶναι ἀπεφαί- 
νετὸ τὸ τοῖς πόροις τῆς ὄψεως ἐναρμόττον. τέτταρα δὲ τοῖς στοιχείοις 
ἰσάριϑμα, λευχὸν μέλαν ἐρυϑρὸν ὠχρόν. 

98. --- ΤΥ 160,1 [Ὁ. 406] Ἐ. τὴν ἀκοὴν γίνεσϑαι κατὰ τὴν πρόσπτωσιν 
πνεύματος τῶι χονδρώδει, ὅπερ φησὶν ἐξηρτῆσϑαι ἐντὸς τοῦ ὠτὸς χώδωνος 
δίχην αἰωρούμενον χαὶ τυπτόμενον [8]. ἔτ, 99]. 

94, --- ΤΡ 11, 2 [Ρ. 407) Ἐ. ταῖς ἀναπνοαῖς ταῖς ἀπὸ τοῦ πνεύμονος 

συνεισχρίνεσϑαι τὴν ὀσμήν" ὅταν γοῦν ἡ ἀναπνοὴ βαρεῖα γένηται, χατὰ τραχύ- 
τητα μὴ συναισϑάνεσϑαι, ὡς ἐπὶ τῶν δευματιξομένων. Αὐϑί, ἀθ βθηβα 4. 44123 
ἣ δὲ γεῦσις ἁφή τίς ἐστιν. ἡ μὲν οὖν τοῦ ὕδατος φύσις βούλεται ἄχυμος εἶναι. 
ἀνάγχη δ᾽ ἡ ἐν αὑτῶι τὸ ὕδωρ ἔχειν τὰ γένη τῶν χυμῶν ἀναίσϑητα διὰ μικρό- 
τητα, χαϑάπερ Ἐ. φησιν, ἢ κτλ. 

96. ΑΞ1.1Υ 9,14 (Ὁ. 398] Παρμενίδης, Ἐ. ἐλλείψει τροφῆς τὴν ὄρεξιν. 158. Ἐ. 
τὰς ἡδονὰς γίνεσϑαι τοῖς μὲν ὁμοίοις (ἐκ) τῶν ὁμοίων, κατὰ δὲ τὸ ἐλλεῖπον πρὸς 

τὴν ἀναπλήρωσιν, ὦ ὥστε τῶι ἐλλείποντι ἡ ὄρεξις. τοῦ ὁμοίου. τὰς δ᾽ ἀλγηδόνας 
τοῖς ἐναντίοις" ἠλλοτριῶσϑαι γὰρ πρὸς ἄλληλα ὅσα διαφέρει χατά τε τὴν σὺγ- 

χρισιν καὶ τὴν τῶν στοιχείων χρᾶσιν. Υ 28 (Ὁ. 440] ᾿Ε. τὰς μὲν ὀρέξεις γίνε- 
σϑαι τοῖς δ ιοὶς χατὰ τὰς ἐλλείψεις τῶν ἀποτελούντων ἕχαστον στοιχείων, 
τὰς δὲ ἡδονὰς ἐξ οἰχείου κατὰ τὰς τῶν συγγενῶν χαὶ ὁμοίων χράσεις, τὰς δὲ 
ὀχλήσεις χαὶ τὰς (ἀλγηδόνας ἐξ ἀνοιχείου). 

96. -- ΤΥ ὅ, 12 [Ὁ. 892) Παρμενίδης καὶ Ἐ. καὶ Δημόχριτος ταὐτὸν 
γοῦν χαὶ ψυχήν, αὐ" οὺς οὐδὲν ἂν εἴη ζῶιον ἄλογον κυρίως. 

91. --- ΤΥ ὅ, 8 [Ὁ. 8391] Ἐ. ἐν τῆι τοῦ αἵματος συστάσει [β0. τὸ ἡγεμονι- 
χὸν εἶναι) οἴ. Τποοᾶοτ. Υ͂ 22 Ἐ.... τὴν χαρόίαν ἀπεχλήρωσαν τούτωι. καὶ 
τούτων δ᾽ αὖ πάλιν οἱ μὲν ἐν τῆι κοιλίαι τῆς καρδίας, οἱ δὲ ἐν τῶι αἵματι. 

98. Ολεισσβ Αὐτοὶ. ποῦ. οἰτοη. 1 ὅ (ἔστοῦ) νιρεάοοϊονι ϑεχιιθηίο8 
αἴἴμμι αἰοιιὲ οα απΐηνὶ ρεγσανιοπίο ἢογὶ, αἰδιρην αἰϊεπαΐίοηα Ἠιοηἐϊβ σὰ ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ8 
οαλιϑ8α 8ῖυε ἐπϊᾳιλέαίε; 6 χφιιο ἡμῆο βογὶρίωγ διιριμ8, χει αΥ̓αξοὶ, δἰψφιίάθηι πῖα- 
παηὰὶ ζαοϊαξ απαϊοίαΐενι, αἀρεϊαπέ μανίαν. 

99. Ῥυιτο Ρμδϑάᾶγ. 248 Ο[Ππἰίβου ἄον Καϑαρμοίνρ!. ἵν. 118] ϑεσμός τε ᾿Αόρα- 
στείας ὅδε᾽ ἥτις ἂν ψυχὴ ϑεῶι ξυνοπαδὸς γενομένη χατίδηι τι τῶν ἀληθῶν, μέχρι 
τε τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήμονα, χἂν ἀεὶ τοῦτο δύνηται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῆ 
εἶναι. ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσϑαι μὴ ἴδηι, καί τινι συντυχίαι χρησαμένη 
λήϑης τε χαὶ χακίας πλησϑεῖσα βαρυνϑῆι, βαρυνϑεῖσα δὲ πτερορρυήσηι τε χαὶ 

ἐπὶ τὴν γῆν πέσηι, τότε νόμος ταύτην μὴ φυτεῦσαι εἰς μηδεμίαν ϑήρειον φύσιν 
ἐν τῆι πρώτηι γενέσει, ἀλλὰ τὴν μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν εἰς γονὴν ἀνδρὸς γενη- 
σομένου φιλοσόφου ἢ φιλοχάλου ἢ μουσικοῦ τινος καὶ ἐρωτικοῦ, τὴν δὲ δευτέραν 
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εἰς βασιλέως ἐννόμου ἢ πολεμικοῦ καὶ ἀρχικοῦ, τρίτην εἰς πολιτικοῦ ἢ τινος 

οἰχονομικοῦ ἢ χρηματιστιχοῦ, τετάρτην εἰς φιλοπόνου (ἢ) γυμναστιχοῦ ἢ περὶ 
σώματος ἴασίν τινα ἐσομένου, πέμπτην μαντικὸν βίον ἢ τινα τελεστιχὸν ἕξου- 
σαν" ἕχτηι ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ μἰμησίν τις ἄλλος ἁρμόσει, ἑβδόμηι δημιουρ- 
γικὸς ἢ γεωργικός, ὀγδόηι σοφιστιχὸς ἤ δημοκοπικός, ἐνάτηι τυραννικός. ἐν 
δὴ τούτοις ἅπασιν, ὃς μὲν ἂν διχαίως διαγάγηι, ἀμείνονος «μοίρας μεταλαμ- 

βάνει, ὃς δ᾽ ἄν ἀδίκως, χείρονος. εἰς μὲν γὰρ τὸ αὐτό, ὅϑεν ἥχει ἡ ψυχὴ 
ἑκάστη οὐχ ἀφιχνεῖται ἐτῶν μυρίων" οὐ γὰρ πτεροῦνται πρὸ τοσούτου χρόνου, 
πλὴν ἡ τοῦ φιλοσοφήσαντος ἀδόλως ἢ παιδεραστήσαντος μετὰ φιλοσοφίας. 

αὗται δὲ τρίτηι περιόδωι τῆι χιμετεῖ, ἐὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον, 
οὕτω πτερωϑεῖσαι τρισχιλιοστῶι ἔτει ἀπέρχονται" αἱ δὲ ἄλλαι, ὅταν τὸν πρῶ- 
τον βίον τελευτήσωσιν, χρίσεως ἔτυχον, χριϑεῖσαι δὲ αἱ μὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς 
δικαιωτήρια ἐλϑοῦσαι δίχην ἐχτίνουσιν, αἱ δ᾽ εἰς τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς 
δίχης χουφισϑεῖσαι διάγουσιν ἀξίως οὗ ἐν ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου. τῶι 
δὲ χιλιοστῶι ἀμφότεραι ἀφιχνούμεναι ἐπὶ κλήρωσίν τε καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου 
βίου αἱροῦνται ὃν ἂν ϑέληι ἑχάστη. ἔνϑα καὶ εἰς ϑηρίου βίον ἀνϑρωπίνη ψυχὴ 
ἀφιχνεῖται, καὶ ἐκ ϑηρίου, ὅς ποτε ἄνϑρωπος ἦν, πάλιν εἰς ἄνϑρωπον. ϑΎ ΕΞ. 
ἀο ρῥγονϊὰ. 1 (6θ, 1218.Α ΜΊρι.) χεῖται δὲ Θέμιδι νόμος ἀγορεύων ψυχαῖς ἥτις 
ἄν ὁμιλήσασα τῆι τῶν ὄντων ἐσχατιᾶι τηρήσηι τὴν φύσιν χαὶ ἀμόλυντος δια- 
γένηται, ταύτην δὴ τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖϑις ἀναρρυῆναι καὶ εἰς τὴν οἰχείαν ἄνα- 

χυϑῆναι πηγὴν ὥσπερ γε καὶ τὰς ἐχ τῆς ἑτέρας, μερίδος τρόπον τινὰ ἐξορμη- 

σαμένας, φύσεως ἀνάγχη ἐς τοὺς συγγενεῖς αὐλισϑῆναι χευϑμῶνας “ἔνϑα --- 
ἡλάσκουσιν᾽ [ἴτ. 121, 2---4], 

Β. ΕΒΑΟΜΈΝΤΕ., 

ΕἨἩΠΕΖ“ΨΟΚΖΈΕΟΥΣ ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ ΑΒ 

1 [δ4 Καγβίθῃ, 1 βίοι") [}2ΔΕπῸῸ ὙΠ1Π θ0ὺ [Α 1 5. 1ὅ1, 2511 ἣν δ᾽ ὁ Παυσα- 

νίας, ὥς φησιν Ἀρίστιππος καὶ Σάτυρος ἐρώμενος αὐτοῦ, ὧι δὴ καὶ τὰ Περὶ 

φύσεως προσπεφώνηχεν οὕτως" 
Παυσανίη, σὺ δὲ κλῦϑε δαΐφρονος ᾿Αγχέτου υἱέ. 

2 [82--40 Κ,, 2--10 501 βέχτ. Ετηρ. δᾶν. τηϑίῃ. 1 122---124 ἄλλοι δὲ ἦσαν οἱ 
λέγοντες χατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα κριτήριον εἶναι τῆς ἀληθείας οὐ τὰς αἰσϑήσεις, 
ἀλλὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, τοῦ δὲ ὀρϑοῦ λόγου τὸν μέν τινα ϑεῖον ὑπάρχειν τὸν δὲ 
ἀνϑρώπινον. ὧν τὸν μὲν ϑεῖον ἀνέξοιστον εἶναι τὸν δὲ ἀνϑρώπινον ἐξοιστόν. 
λέγει δὲ περὶ μὲν τοῦ μὴ ἐν ταῖς αἰσϑήσεσι τὴν χρίσιν τἀληϑοῦς ὑπάρχειν 
οὕτως" στεινωποὶ --- περιληπτά (2---8), περὶ δὲ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ παν- 
τελὲς ἄληπτον τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἱκνεῖται ὃ ἀνθρώπινος λόγος λη- 
πτὴν ὑπάρχειν, διασαφεῖ τοῖς προχειμένοις ἐπιφέρων ἱσὺ δ᾽ οὖν --- ὄρωρεν 
(8---9). 

στεινωτποὶ ἘΠ γὰρ παλάμαι χατὰ γυῖα χέχυνται" 

ΒΒΑΟΘΜΈΝΤΕ ὕΒΕᾺ ῬΙΕ ΚΑΤΌΆ. 

1. Ῥαυβαηΐαβ, ϑομ ἀ685 ΚΙαρθη Αποβίίοβ, μὄγϑ! 
2. Ῥϑμῃ Θηρθοζιγκὶ βἰπαὰ ἀΐθ ϑέπη δον τογκζοαρθ, ἀἰθ ρον ἀἰθ ΟἸθά θυ 
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πολλὰ δὲ δείλ᾽ ἔμπαια, τά τ᾽ ἀμβλύνουσι μερίμνας. 
παῦρον δὲ ζωῆς ἰδίου μέρος ἀϑρήσαντες 
ὠχύμοροι χαπνοῖο δίχην ἀρϑέντες ἀπέπταν 
αὐτὸ μόνον πεισϑέντες, ὅτωι τιροσέχυρσεν ἕχαστος 
πάντοσ᾽ ἐλαυνόμενοι, τὸ δ᾽ ὅλον {πᾶς) εὔχεται εὑρεῖν᾽ 
οὕτως οὔτ᾽ ἐπιδερχτὰ τάδ᾽ ἀνδράσιν οὐδ᾽ ἐπαχουστά 
οὔτε νόωι πτιερελητιτά. σὺ δ᾽ οὖν, ἐπεὶ ὧδ᾽ ἐλιάσϑης, 
πεύσεαε οὐ πλέον ἠὲ βροτείη μῆτις ὄρωρεν. 

8 [0] Ρωστ. απδοβὲ. οοηνίν. ΥἹΠ 8, 1 ρ. 128) ἔλεγε δὲ τῆς ἐχεμυϑίας τοῦτο 
γέρας εἶναι τοὺς ἰχϑῦς καλεῖν (ἔλλοπας) οἷον εἰλλομένην τὲν ὅπα καὶ χαϑ- 
εἰργομένην ἔχοντας. χαὶ τὸν ὁμώνυμον ἐμοὶ [Επηροάοκϊοβ, Ρ᾽ αἰατοῖβ ΠΤ αϊορ- 
ΡΟΙΒΟΠ] τῶε Παυσανίαι Πυϑαγορικῶς παραινεῖν τὰ δόγματα 

στεγάσαι φρενὸς ἔλλοττος εἴσω. 
4 [41---.όὃϑ Κ, 11--28 8:1 ϑβέχτ ΥΠ 124 (πδοῖ ἔτ. 2, 9) καὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἐπι- 

πλήξας τοῖς πλέον ἐπαγγελλομένοις γιγνώσχειν παρίστησιν ὅτι τὸ δι ἑχάστης 
αἰσϑήσεως λαμβανόμενον πιστὸν ἐστι τοῦ λόγου τούτων ἐπιστατοῦντος, καί- 
περ πρότερον [ἴτ. 3] χαταδραμὼν τῆς ἀπ᾿ αὐτῶν πίστεως. φησὶ γάρ " ἀλλὰ -- 
ἕχαστον. 

ἀλλὰ ϑεοὶ τῶν μὲν μανέην ἀποτρέψατε γλώσσης, 
ἐχ δ᾽ ὁσίων στομάτων χαϑαρὴν ὀχετεύσατε πηγήν. 
χαὶ σέ, πολυμνήστη λευχώλενε παρϑένε ἸΠοῦσα, 
ἄντομαι, ὧν ϑέμις ἐστὶν ἐφημερίοισιν ἀχούειν, 

ὅ πέμπε παρ᾽ Εὐσεβίης ἐλάουσ᾽ εὐήνιον ἅρμα. 
μηδέ σέ γ᾽ εὐδόξοιο βιήσεται ἄνθεα τιμῆς 

ον Μεπβοῆδη ροὈτοϊιθί βἰπα, ὙΊ0] Αὐτοὶ ρθθ ἀτίησί δυξ βἰθ οἷῃ, ἀδβ ἴδσ 
ΝΟΒάθη θη δρϑαμηρῆι. Κδυπὶ ΒΆΡΘπ 5ῖθ ϑίπθῃ ΚΙθίπθῃ Το] ἀθ8 οἰψζτιθα 
1 Όθη58 ἀρθυβομδαΐ, 50 ἤϊθρθη 89 ἄδνομ, σομὶ γαβϑοῦθη Οἰθβοιῖοκ τῖθ Ἐδυοι 
ἴῃ ἀἷθ Ηδμθ δηϊαγι, (6) βο ραυσδὲ ᾿ϑᾶθυῦ πῸΣ δὴ ἀδβ, πογϑὰξ δ 9θ- 
τϑαάθ θοὶ βοίμϑθῃ πιϑηηϊσέβομθη {ττέδ σίθῃ σϑϑύοββθῃ, ἀπά ἄοος συ τηξ βίοι 
Ἰρᾶθυ ἀδβ αδῆζθ ροΐπυπάθη σὰ μΒαῦρθη. 8.0 πϑηὶρ ᾿ᾶβϑι βοὴ ἀΐθβ, 7ν»α5 
νογ οσί, Βθλθα οὗδσ ᾿ὄγομ οὐθὺ πὶ ἄθπὶ (ἰϑἰϑὲθ ϑγΐβϑϑοῃ, Ὁὰ τοηὶρ- 
βίθῃβ 80118ὺ 95 δῦϑσ ἄοο, ἀα θὰ πὰ οἰππὶ δρβοίίβ ὑοῦ ΟἷΟΡ δίγ 586 
ΒίοσμοΣ σϑκοιησιθῃ Ὀἰϑῦ, ογίδγθη, ἔγθ ΠΟ πίομῦ τπθὴν 818. βίο ΤΏΘΏΒ80Ἐ- 

Ἰιοῖθ Εϊηβίοδυ σὰ ϑυμθθθπ νοιτηδρ. : 
8. ... τὰ ψΔΈγθη ἰπὰ ΤΠ ΠΟΥ Ποΐποῦ βύμμηπηθη Γι 
4. ὙΥΟΒΪδη, ἰῃν Οδέίογ, Ἰθηϊκοὺ ἀΐθβοσ άπηδ Ὑ αἈπβίηη Ὁ νοὴ 

τηθῖποῦ Ζαηρο πὰ ᾿αββθὺ δι μοὶ Πσθὰ Μαπᾶθ τοίπθη Ὁ 6}1 ον βίθββθη! 
ὕπά ἀϊοῖ, Μυ89, νἱο! οξϑίθγυθ, υγϑιββαστηῖρθ Ταπηρέταυ, θ᾽ ἰοῖ δη, (Ὁ) βθηᾶθ 

αὐτὶ ἄθπ Ἰθπ Κβαπιθῃ αρθη 65 Οσϑαηρεδ, βουϊθὶ ἄδνομ βύθυ]ομθη Οἠγ θη 
ζιῈ ψϑγηθαμηθη οὐϊδαδὲ ἰδέ, δὰ8 ὅση οὶ σδθ ἄος ἘτδιηπιίρκΚοὶι. Ὀΐοἢ 
νη σϑίθῃθ 5011] Κοὶπ ΒΒ ΠΠΘβΚσαηζ, πῖθ τηθηΒ  ] ἰομθ ΕἸσαπρ ἱμπ ἀδΥ- 

φι 



184 21. ἘΜΡΕΘΟΚΙΕΒ 

πρὸς ϑνητῶν ἀνελέσϑαι, ἐφ᾽ ὧι ϑ᾽ ὁσίης πλέον εἰπεῖν 
ϑάρσεϊξ καὶ τότε δὴ σοφέης ἐπ᾽ ἄχροισι ϑοάζειν. 
ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἄϑρει πάσηι παλάμηι, πῆι δῆλον ἔἕχαστον, 

10 μήτε τι ὄψιν ἔχων πίστει πελέον ἢ κατ᾽ ἀχουὴν 
ἢ ἀκοὴν ἐρίδουπον ὑπὲρ τρανώματα γλώσσης, 
μήτε τι τῶν ἄλλων, ὁπόσην πόρος ἐστὶ νοῆσαι, 
γυίων πέστιν ἔρυχε, νόει ϑ᾽ ἧι δῆλον ἕχαστον. 

δ [84---86 Κι, δδ---ὅϊ 5.) Ομ. δὲν. Υ 8.18. Ρ. θδδ Ροιί. ἀλλὰ --- λόγοιο). 
τοῖς μὲν γὰρ κακοῖς τοῦτο σύνηϑες, φησὶν ὃ Ἔ., τὸ ἐϑέλειν χρατεῖν τῶν ἀλη- 
ϑῶν διὰ τοῦ ἀπιστεῖν. 

ἀλλὰ χκαχοῖς μὲν χαρτὰ πέλει χρατέουσιν ἀπιστεῖν. 

ὡς δὲ παρ᾽ ἡμετέρης χέλεται πιστώματα Μούσης, 
γνῶϑι διασσηϑέντος ἐνὶ σπλάγχνοισι λόγοιο. 

6 [δὅ---ὃ1] Κι, 833-35 5.1] ΔῈτ7.1 8,20 [Α 38 ΚΚ, 1617]; βΈέχτ. Χ 810 

τέσσαρα γὰρ πάντων ῥιζώματα πρῶτον ἄχονε" 
Ζεὺς ἀργὴς Ἥρη τε φερέσβιος ἠδ᾽ ᾿Αδωνεύς 
Νῆστίς 9᾽, ἣ δαχρύοις τέγγει χρούνωμα βρότειον. 

[0] ἀγένητα: στοιχεῖα. παρ᾽ Ἐμπεόοκλεῖ ἨΈΒΥσΗ. 

8 [11---ὃ80ὺ Κὶ., 86--39 56] Ῥυστ. δᾶν. (0]. 10. Ρ. 1111. ΑἘτ. 180,1 [θοχ. 
826, 10] Ἐ. φύσιν μηδενὸς εἶναι, μίξιν δὲ τῶν στοιχείων χαὶ διάστασιν" γράφει 
γὰρ οὕτως ἐν τῶι πρώτωι Φυσικῶν' 

δἱοίθὺ, νϑυϊοοκθη, μη σοῦὶ Βοάθῃ δυΐζῃ!θθθη, τπὶ ΠὩΘΩΓ 818 τϑοδὺ ἰδὲ 

τα το σοῖς δυβΖιβρυθομθη ὑπᾶ αἰβάδηπ δυΐ ἀθγ Ἡδὴθ ἀθγ ΥΥ οἷβ- 
Βοὶῦ ζὰ ὑμπγοῆθη. Νοίῃ, Ὀθίγβομίθ ͵θάθ8 ΕἘΠη ΖΘ] ηθ. πιϊὺ 16, ] ]ομθπὶ Θ'ππθ 
ϑθπδα, ἱπνθίθγη 68 ΚΙασ ᾿ἰορέ, ὑπ ΒΑΙΘ ποὺ οὗνγα ἀθα ΒΙΙΟΚ ἴῃ πεὶ- 

ἰθγθὰ ὕὐηΐδηρ ἐγ γογίσαιθηθν ἅγαϊρ 818. αἴθβ ἴῃ ὙΘΥρ]ϑίομ ζατὰ Ομ ὄγθ 
Ζιιϊάδδὶρ ἰδέ, οὐοὺ δοπάΐζο ἀδ8 Ὀταιβοηἂθ θυ ὨδθθΣ 418 ἀἷθ ἀθ ] ]ομθα 

ὙΔΒυμθησησθη ἄἀθ5 διπιθηβ, ἀπὰ 806}16 ηἰσδὺ θένα τῶ αἰἶ656) τυΐ θη 
ἄϊο ΟἸδυ γα! Κοὶς ἀον ἀντίσθη ΟΥρᾶπο ζυγοῖκ, βονΐθὶθ 68. θΌθῃ ΣῈ Ὑ6Γ- 
τηἰ  θ] ηρ; ἀον ἘΣ Κοπηΐηβ ρἰθθῖ, βοηᾶθση θυ θηηθ 0468 ἘΠ ΖΘΙηΘ. ΠῈΣ 80- 
νοὶ 68. ΚΙαν Ἰἰθρί. 

ὅ, Τοῦ ἄθῃ ΝΙθατίρθη ἰβὺ 98 οἷπθ Ἦομπῃθ, Ηθυυβοῆοσι Ζὰ χηἶ58- 

ϑαθη. θὰ ΔΌΘΙΓ ΘΚΘμμΘ, Ὑ8 68 ἀἷθ ΟΥ̓ΘΏ ΡΥ ρθη 88 ἄθπὶ Μαμπαθ 
ἸΏΒΟΙΟΙ Μιβθ σϑυϊθίθη, πϑομάθη ἴηγο Εθᾶάθ ἀυγοι Ποίηθβ (ἀἰοἰβίθβ Κ'’'θὉ 
φοασιηρθη ἰδβύ, 

6. Τθϑημ χιογεῦ νϑγηϊηγη αἀἷθ νἱθυίβομθ ὙΌΣ] 8116. προ: Ζθαβ 

6. βοδπθυ πᾶθ πηα Ηδθτγθ αἷθ Ἰθθομβροημᾶθπαθ ππᾶ Αἰάομπθὰβ ἀπὰ ΝΙΝ ϑβιῖβ, 
αἴθ ᾿ὔδϑη ΤὨχϑπθη βίθγ Ὁ] ΠΟ μθὴ 1 ΘΌΘΏΒ4.611 θη  ] ]θββθη 18 5βῦ, 

“. Ὁπρονοσᾶπθ ΖἸορθηίδ. 
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ἄλλο δέ τοι ἐρέω᾽ φύσις οὐδενός ἐστιν ἁτάντων 

ϑνητῶν, οὐδέ τις οὐλομένου ϑανάτοιο τελευτή, 

ἀλλὰ μόνον μέξις τε διάλλαξίς τε μιγέντων 
ἐστί, φύσις δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν. 

9 [342--840 Κὶ., 40--44 8.1] Ῥηστ, δᾶν. 0]. 11 ῥ. 1118 ΑΒ [νρὶ]. χὰ ἔν. 10] 

οἱ δ᾽ ὅτε μὲν χατὰ φῶτα μιγέντ᾽ εἰς αἰϑέρ᾽ ζϊκωνταὼ 
ἢ κατὰ ϑηρῶν ἀγροτέρων γένος ἢ χατὰ ϑάμνων 
ἠὲ κατ᾽ οἰωνῶν, τότε μὲν τὸ (λέγουσι) γενέσθαι" 
εὖτε δ᾽ ἀποχρινϑῶσι, τὰ δ᾽ αὖ δυσδαίμονα πότμον᾽ 

δ ἣ ϑέμις ζοὐ) καλέουσι, νόμωι δ᾽ ἐπίφημε χαὶ αὐτός. 
10 [0] Ῥιωσε. δᾶν. Ο0]. 11 Ρ. 1118. τοσοῦτον ἐδέησε (ἘπηρθάοΚ]66] τοῦ χινεῖν 

τὰ ὄντα χαὶ μάχεσϑαι τοῖς φαινομένοις, ὥστε μηδὲ τὴν φωνὴν [56]. γένεσις) 
ἐχβαλεῖν ἐκ τῆς συνηθείας, ἀλλ᾽ ὅσον εἰς τὰ πράγματα βλάπτουσαν ἀπάτην 
παρεῖχεν ἀφελών, αὖϑις ἀποδοῦναι τοῖς ὀνόμασι τὸ νενομισμένον. ἐν τούτοις 
“οἱ ὁ᾽ -- αὐτὸς [ἴτ. 9]. ἅ ὃ Κολώτης παραϑέμενος οὐ συνεῖδεν, ὅτι φῶτας 
μὲν χαὶ ϑῆρας καὶ ϑάμνους χαὶ οἰωνοὺς ὃ Ἐ. οὐκ ἀνήιρηχεν, ἅ γέ φησι 

μιγνυμένων τῶν στοιχείων ἀποτελεῖσϑαι, τοὺς δὲ τῆι συγχρίσει ταύτηι καὶ 

διακρίσει φύσιν τινὰ [{τ. 8, 1] χαὶ πότμον δυσδαίμονα [{τ. 9, 4] καὶ ϑέ- 
γατον ἀλοίτην ἐπιχατηγοροῦντας ἦι σφάλλονται διδάξας, οὐκ τρειλωυ τὸ 
χρῆσϑαι ταῖς εἰϑισμέναις φωναῖς περὲ αὐτῶν. 

ϑάγατον.... ἀλοίτην. 
11 [541---8949 Κὶ,, 4ὅ---41 5:1 Ῥισῦτ, δᾶν. ΟΟ]. 12. ν᾿. 1118 Ο ἐμοὶ μέντοι δοχεῖ 

μὴ τοῦτο χινεῖν τὸ ἐχφοριχὸν ὃ Ἐ., ἀλλ᾽ ὡς πρότερον εἴρηται, πραγματικῶς 
διαφέρεσϑαι περὶ τῆς ἐξ οὐχ ὄντων γενέσεως, ἣν φύσιν τινὲς χαλοῦσι. δηλοῖ 
δὲ μάλιστα διὰ τούτων τῶν ἐπῶν 

γήπιοι" οὐ γάρ σφιν δολιχόφρονές εἰσι μέριμναι, 
οἱ δὴ γίγνεσθαι πάρος οὐχ ἐὸν ἐλπίζουσιν 
ἤ τι καταϑνήισχειν τε καὶ ἐξόλλυσθαι ἁπάντηι. 

8. ΤθΟΟΒ ἴθ ΜἘΠῚ 1 οἷηπ ἃπᾶγθβ νουκάπάθη, Οαθθατὶ ρἱθθὲ 68 
εἰσοη πο Ὀθὶ Κοίπθηι οἰπσίβθη ἀ6ὺ βίθυ Ὁ] ομθὰ ίηρθ ἀπὰ Κοίη Εἰπᾶθ ἴῃ 
νου ὉΠ] μθὰ Τοάθ. ΝῸΣ ΜΙΊΒΟΒυῺρ ρθῦ 68 ν᾽ θ τ ἀπ Αὐδίδιιθοις ἀ68 
Εϑμβοβίθη: αθθιγῦ ἰδὲ μὰν οἷη ἀδξαγ Ὀθὶ ἄθη Μθηβοιθη δ] μον ΝΑ Πιθ. 

9. Τίοθο ἔγϑ οὴ ομααρίθη, θη βιοἢΒ Ὀοὶπὶ Μοηβοθθη ας Εἴ6- 
πιδηΐ6 τηϊβοῦθη ὑπ ζὰπι Γἠομΐθ σϑϊδηρσθη οὗν Ὀδὶπὶ (θβο οι έθ ἀθὺ 
Ὑ]]ἀθη Τίοτθ οὐδν ἀθν ῬΕΔηζθη οὐον Ὑ ὄρθὶ, ἄδηπ ὅπᾶθ οἷπθ ἀθθυτγὺ βίϑε, 
πᾶ ᾿ϑμη βἰοἢ ἀἷθ ᾿ἰοηιθπίθ σοι οἰπδηᾶου βομοίάθη, ἄδηη δργδοΐθηπ δἰδ 
τἰθάοσιπ) γῸ} Θἰῃθπὶ ἀπ βο] ρθη Τοάθ; ἄδσι ΒαΌθη βἷθ Κοίη βθομί, ΠΟ ὰ 
ΒΡΥΘΟΒΘ δυο ἢ} ἰοῦ ἄθη Βτγβιοηθ πΔΟἢ. 

10. Ἐδομοηάοθη Τοά, 
11. ποθὴ! [Ι᾿γ ΠΘΉΚοη ἰϑὺ ἔγθι ἴοἢ} ΠῸΣ Βραπ θη Ϊδηρ, ἃ. βἰθ 18 

Ροσζθυρσί βἰπᾶ, δἷμ ποδὶ Ὑουμβαηάθηθβ Κὄμπμθ θηίβίθμθη οὐδ 68 Κὅππθ 
οἴγαβ νο]]ἶρ βίθγ θη ἀπᾶ δαβρθι σὺ πτογάθῃ, , 
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ταῦτα γὰρ τὰ ἔπη μέγα βοῶντός ἐστι τοῖς ὦτα ἔχουσιν ὡς οὐχ ἀναιρεῖ γένεσιν 
ἀλλὰ τὴν ἐκ μὴ ὄντος οὐδὲ φϑορὰν ἀλλὰ τὴν πάντηι, τουτέστι τὴν εἰς τὸ 
μὴ ὃν ἀπολλύουσαν. 

12 [81---88 Κὶ,, 48---ὃ0 5:1 [Ἀπ Δ ΜΧΟ2Ρ. 91551 [5.143] ἅπαντα γὰρ κἀχεῖνος 
[Ἐπ ρ άο ΚΙ 68] ταῦτα ὁμολογήσας ὅτι ᾿ ἔχ --- ρείδηι᾽, ὅμως τῶν ὄντων τὰ μὲν 
ἀϊδιά φησιν εἶναι, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα, τὰ δ᾽ ἄλλα γίνεσθαί τε χαὶ 
γεγονέναι ἐχ τούτων. 1.2 Ῥηπὸ ἀθ θίθγπ. παππαὶ 2 Ρ. 3, ὅ ὅτι. ὥσπερ γὰρ 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν γίνεται οὐδ᾽ εἰς τὸ μὴ ὃν φϑείρεταί τι" "ἔκ ---ἀ ππυστον᾽. 

ἔχ τε γὰρ οὐδάμ᾽ ἐόντος ἀμήχανόν ἐστι γενέσϑαι 
χαί τ᾽ ἐὸν ἐξαπολέσθϑαι ἀνήνυστον καὶ ἄπυστον᾽ 
αἰξδὶ γὰρ τῆε γ᾽ ἔσται, ὅπηε χέ τις αἰὲν ἐρείδηι. 

18 [638 Καὶ, 91 3:1.) ΑἙτιῦβ 1 18,2 [Πόχ. 810, 1] 

οὐδέ τι τοῦ παντὸς χενεὸν :τέλεε οὐδὲ ττερεσσόν. 
14 [0] [4.8.} ἀο ΜΧΕ 2 γ. 916) 28 ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ᾿Ε. κινεῖσϑαι μὲν ἀεί φησι 

συγχρινόμενα τὸν ἅπαντα ἐνδελεχῶς χρόνον, {(χενὸνν δὲ οὐδὲν εἶναι λέγων ὡς 
τοῦ παντὸς δ᾽ οὐδὲν χενεόν᾽ πόϑεν οὖν τί χ᾽ ἐπέλϑοει; 

ὅταν δὲ εἰς μίαν μορφὴν συγχριϑῆι, ὦσϑ᾽ ἕν εἶναι ᾿ οὐδέν᾽, φησί, “τὸ γε κενεὸν 
πέλει οὐδὲ περισσόν᾽ (ἔν. 18). 

10 [350---888 Κὶ,, δ1---84 5.1 Ῥιυστ. δᾶγν. (ο]. 12 Ρ. 1118 Ὁ (ποὺ ἔν. 11) τὸ μετὰ 

ταῦτ᾽ ἐπὶ τοὐναντίον ἄν αἰτιάσασϑαι παράσχοι τοῦ Ἐμπεδοχλέους λέγοντος" 
οὐχ ἂν ἀνὴρ τοιαῦτα σοφὸς φρεσὶ μαντεύσαιτο, 
ὡς ὄφρα μέν τὲ βιῶσι, τὸ δὴ βίοτον καλέουσι, 
τόφρα μὲν οὖν εἰσίν, χαί σφιν πάρα δειλὰ καὶ ἐσϑλά, 
χρὶν δὲ πιάγεν τε βροτοὶ χαὶ (ἐπεὶ λύϑεν, οὐδὲν ἄρ᾽ εἰσιν. 

ταῦτα γὰρ οὐκ ἀρνουμένου μὴ εἶναι τοὺς γεγονότας καὶ ζῶντάς ἐστιν, εἶναι 
δὲ μᾶλλον οἱομένου καὶ τοὺς μηδέπω γεγονότας καὶ τοὺς ἤδη τεϑνηχότας. 

16 [0 Κ', 110----1[11 561 Ητρρου, Βοῖ, ΥΙἝἍ 29. 241, 14 χαὶ ἔστι πάντων τῶν 
γεγονότων τῆς γενέσεως δημιουργὸς καὶ ποιητὴς τὸ Νεῖχος τὸ ὀλέϑριον, τῆς 
δὲ τοῦ κόσμου τῶν γεγονότων ἐξαγωγῆς καὶ μεταβολῆς χαὶ εἰς τὸν ἕνα ἴϑβε. 
κόσμον] ἀποκαταστάσεως ἡ Φιλία᾽ περὶ ὧν ὃ Ἔ. ὅτι ἐστὶν ἀϑάνατα δύο καὶ 

12, Ῥθθπη Μῖθ 88 ἀδπὶ ηἰγρθηὰ Ὑ οσμβαπάθπθῃ ὑηπηδρ! ἢ οὕνγαβ θπῦ- 
βίθῃθῃ Καῆῃ, 80 ἰβῦ 68 ὩΠΔΌΒΕΕσΑΓ πὰ ἀποιμὄγί, ἀδ88 ἀδβ σα πάθη 
Ἶ6 δυδροί!ρσε ποτάοπ Κῦππθ, πη ᾿ράθϑηδὶ τσ 68 ἀδ βοὶπ, το 68 
Οἶποὺ θά θβηαὶ Ὠϊηϑι8110, 

18. Ὁπᾶ Βοίπι Α11 ρθε 68. Κοὶῃ 1,ϑογθβ ποὸ ἔὔθογνο ]θβ. 
14. Βοίμη Α11 δθϑὺ ρθε 6ὃ8 Κοὶπ 1ϑθῖθβ. ὙΌΒΘΓ 8011086 ἄθῃμ δυοὰ 

Ὑ88 Βογθ ΠΚοηπιθη ὃ 

150. Κοὶπ νοῖβουῦ Μϑηη πἰγά βἰοῖν ἀδυρ]θίομθη ἴῃ βϑίπθῃ βἴππθηῃ 
τϑστπθη 4886}, βοίϑηρθ ΜΓ ΙΘθθη, 88 πδὴ 80 [06 θἰϑβὺ, ΠῸΓ 580- 

Ιδῆρθ αἶϑο βοῖθῃ τῦῖγ σνουβδηᾶθη πᾶ σ]άθυΐδηγθ ἀπ8 βΟΒ]Ϊπηπηθβ παπᾶ 
Οὐΐοθβ, ἀἄαρθορθηὴ θθτνοσ πὶν Θ θυ ΠΟ η6 (αμ8 ἄδη Εἰδηιθη 6) πυβδιιπθῃ- 

σοΐαρι ἀπ πϑομᾶθπὶ τοῖγ δαβοί πα μθυ ρορθηρθη, βθίθη. ΜΓ σϑίη ποθ, 
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ἀγένητα καὶ ἀρχὴν τοῦ γενέσϑαι μηδέποτε εἰληφότα ἅ ἅμα [ἀλλὰ οοἄοχ]) λέγει τοι- 
οὗτόν τινα τρόπον᾽ “ἦι γὰρ -- αἰών". τίνων τούτων; τοῦ Νείχους χαὶ τῆς 
Φιλίας. 

ἧε γὰρ καὶ πάρος ἔσχε, χαὶ ἔσσεται, οὐδέ στοτ᾽, οἴω, 
τούτων ἀμφοτέρων χενεώσεται ἄσπετος αἰών. 

11 [88---128 Κι, 61--95 5:1 1--3., 10 ΒΊΜΡι,. ρῆγβ. 151, 25 ὃ δὲ Ἐ..... οὕτως 
ἐντῶι πρώτωι τῶν Φυσικχὧν παραδίδωσι “δίπλ᾽ --τ ὁμοῖα 1.3 ΒΙΜΡΙ, 
ΡὮν8. 161,14 τὰ εὐθὺς ἐν ἀρχῆι παρατεϑέντα᾽ τοτὲ -- εἷναι, 9 δ 
ἔτ, 20, 8 20. 21 Ῥυστ. Ατηδί, 18 ἢ. 1588 Ὁ ἀλλ᾽ ὅταν ᾿Εμπεδοχλέους ἀκούσηις 
λέγοντος, ω ἡ ἑταῖρε, ̓  καὶ ---τεϑηπώς᾽ ταῦτ ᾿ οἴεσϑαι χρὴ λέγεσϑαι περὶ Ἔρω- 
τος᾽ οὐ γάρ ἔστιν ὁρατὸς ἀλλὰ δοξαστὸς ἡμῖν ὃ ϑεὸς ἐν τοῖς πάνυ παλαιοῖς 
21 Οτεμ. Βαοπι. Υ͂ 16 Ρ.. 068 Ροΐξ. ὁ δὲ Ἐ. ἐν ταῖς ἀρχαῖς καὶ Φιλότητα 
συγχαταριϑμεῖται συγχριτικήν τινα ἀγάπην νοῶν “ἣν -- τεϑηπὼως,. 

δίτελ᾽ ἐρέω" τοτὲ μὲν γὰρ ἕν ηὐξήϑη μόνον εἶναι 
ἐχ πλεόνων, τοτὲ δ᾽ αὖ διέφυ πλέον᾽ ἐξ ἑνὸς εἶναι. 
δοιὴ δὲ ϑνητῶν γένεσις, δοιὴ δ᾽ ἀπόλειψις" 
τὴν μὲν γὰρ πάντων σύνοδος τίχτει τ᾽ ὀλέχει τε, 

δ ἡ δὲ πάλιν διαφυομένων ϑρεφϑεῖσα διέτειτη. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἀλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, 
ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς ἕν ἅπαντα, 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ δίχ᾽ ἕχαστα φορεύμενα Νείχεος ἔχϑει. 
(οὕτως ἧι μὲν ἕν ἐχ πλεόνων μεμάϑηχε φύεσϑαι) 

10 ἠδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς “τλέον᾽ ἐχτελέϑουσι, 
τῆι μὲν γίγνονταί τὲ χαὶ οὔ σφισιν ἔμπεδος αἰών" 
ἧι δὲ διαλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, 

16. Τθθηπ πῖθ ἀἶθθε δείάοπ Κγάξε (διγεῖξ πᾶ 16} 6) γοτάθπι σᾶγθῃ, 
80 ὙΘΓάθΘη 8160 δυο Κγδ 7 βοῖη, πὰ ἰοὰ ρ]ααρθ, πἰπηπιοῦ παρὰ αἴθ ἀῃ- 

Θμα]Πομ6 Εὐὶρ κοῖς ἀἴθθου οίάθα Ὀογαιδέ βοίῃ. 

11. Ἐϊη Τορροὶίθβ νυ} ἸΘὰ νου κάπάθη. Βα] πϑομβὲ πᾶτη! οι οἷ οἰπ- 
χῖσοβ βιοῖὶμῃ δι ΜϑΈγοσθη Ζυβαπιπιθη, θ8]1ἃ βομοίἀθὺ 68 βοὴ απο πϊθᾶάθσ, 
δι8 Εΐηθπι Μθησθγθβ Ζὰ βοὶῃ. Ὑ 16 πὰ ον βίθγ] οἤθη Πίηρο Εἰ βύθμιηρ 
ἀορρϑὶῦ ἰβῦ, 8ο ἰβὲ δοῖ ἴῃτο ΑΡπδβπιθ ἀορροὶς, πῃ ἀϊθ ᾽ δγοϊπίριην 

ΑἸ1ον Πίηρθ σϑυρί ἀπὰ χογβιῦσγε ἀΐθ οἶπθ, (δ) ἀϊθ ἀπάγθ, θῦθῃ Βθγϑηρθ- 

νϑοθβοη, ἥϊορί τῖθάθυ δυιβοί πα ου, υθπὴ βίοι αἱδ ΕἸθηιθπίδ ἰσθηπθη. Ὁπὰ 
ἀἴδβον θοϑίδηδίγο ὙΘΟΝΒοὶ μδτε ΠἰπΊπιοῦ δῖ: θ]4 νϑγοϊπὶρι βοὴ 81168 
σὰ Εϊποπὶ ἴθ Γοῦθ, θ4] ἃ δοι ἰγθπηθη 5 ϊθάθσ ἀἶθ δἰ σζθίηθη Ὀΐηρθ 
'πὶ Ηα886 468 ϑεγοῖίΐαε, Τπβοΐθστῃ πὰπ 80 Εἶποβ δὰ8 Μϑῆγοσοπι στὰ δηΐ- 

βέθῃθπ ρϑορὲ (10) υπὰ Μοῆγοτοβ πϊθάθγιπι 018 ἄθῃι Ζοσυία}}] 468 Εΐπθῃ 
Θῃίθργοββε, ἱπβοΐοσῃ ἢηάοί οἷηθ Ἐπί βιθμαηρ βίδις ἀπὰ ἴῃν Τϑῦθῃ Ὀ]οῖθὲ 
πίομν ἀπνογᾶπαον!, βοΐθγῃ ΔθοΣ ἴμτο βιᾷπαῖσο Ὑογάπάἀθγιηρ πἰπηπιθῦ δαΐ. 
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ταύτηι δ᾽ αἰὲν ἔασιν ἀκίνητοι κατὰ κύχλον. 
ἀλλ᾽ ἄγε μύϑων χκλῦϑι᾽ μάϑη γάρ τοι φρένας αὔξει" 

15 ὡς γὰρ καὶ πρὶν ἔειπτα πιφαύσχων πείρατα μύϑων, 
δίπλ᾽ ἐρέω" τοτὲ μὲν γὰρ ἕν ηὐξήϑη μόνον εἶναι 
ἐχ πλεόνων, τοτὲ δ᾽ αὖ διέφυ πλέον᾽ ἐξ ἑνὸς εἶναι, 
χεῦρ χαὶ ὕδωρ χαὶ γαῖα καὶ ἠέρος ἄτελετον ὕψος, 
Νεῖχός τ᾽ οὐλόμενον δίχα τῶν, ἀτάλαντον ἁπάντηι, 

20 χαὶ Φιλότης ἐν τοῖσιν, ἔσῃ μῆχός τε πλάτος τε᾿ 

τὴν σὺ νόωι δέρχευ, μηδ᾽ ὄμμασιν ἦσο τεϑηπώς" 
ἥτις καὶ ϑνητοῖσι νομίζεται ἔμφυτος ἄρϑροις, 
τῆι τὸ φίλα φρονέουσι καὶ ἄρϑμια ἔργα τελοῦσι, 
Γηϑοσύνην χαλέοντες ἐπώνυμον ἠδ᾽ ᾿Τφροδίτην᾽ 

"δ τὴν οὔ τις μετὰ τοῖσιν ἑλισσομένην δεδάηκε 
ϑνητὸς ἀνήρ᾽ σὺ δ᾽ ἄχουε λόγου στόλον οὐχ ἀπατηλόν. 
"ταῦτα γὰρ ἶσά τὲ τιάντα χαὶ ἥλιχα γένναν ἔασι, 
τιμῆς δ᾽ ἄλλης ἄλλο μέδει, πάρα δ᾽ ἦϑος ἑχάστωι, 
ἐν δὲ μέρει χρατέουσι περιπιλομένοιο χρόνοιο. 

80 χαὶ πιρὸς τοῖς οὔτ᾽ ἄρ τέ τι γίγνεται οὔτ᾽ ἀπολήγει" 
εἴτε γὰρ ἐφϑείροντο ἀὐυυδα ὐ οὐχέτ᾽ ἂν ἦσαν, 

Βότυ, ἰπβοΐθστι βἰπα β8'θ ἱπιηπηθγάδυ ἰπὶ Κιοιοϊδαΐ ἈΠΌΘΘ οη6 Οδίίεν. 
ὙΥΟΒΙΔη νϑγηϊπὶ τηθίηθ Ὑοτίο' θη Τούπθῃ βἰᾶσκύ Πὲγ ἄθῃ (ἀθίβί, 
(15) Ὑ7 16 Ἰοὰ πᾶμ] 10 Βοθο ἢ γοσμθὺ βαρίθ, 815 ἴοι αἴθ Ζ1616 πηϑίηϑι [ωθἢτϑ ἀδυ- 
Ἰορίθ, ψ}}} ἸΘἢ οἷη Πορρθοὶέθϑ νου καπαϊρθη, Βα]ὰ πϑομβὺ δι! ο Εϊπ68 Ζὰ 
οἰ μθπ οἰπζίρθη θη δὰ8 ΜΘΏΓΘΥΘΠῚ Ζιιβαιηπιθη, Ὀ8]ἃ βομθίἀϑὺ 885 βίο δῦο ἢ 
υυἱθᾶθσ, 85 Εἴηθπὶ Μθῃσοσθα ζὰ βοὶπ : Εθυθυ, αββοσ, Εγάθ πὰ ἀοὺ Γλιΐξ 

ἘΠΘΠΑ] ἢ 6 Ηδμο, βοάδπη ροϑοπαθχέ γοῃ ἀΐθβθη ΑἸθριθπίθη. ἀθτ Ὑθγἀθ Ὁ] 1086 
Βιέγοῖε, ἀθγ ἄθθγα!! ρ]ϑίο το μερθ, (20) πᾶ ἴθ ἴἤτοῦ ΜΙύθ ἀἷθ Γΐθθθ, δῃ 

1μὅηρο πὰ Βγοίίο ρ]θίοῃ. 516 Ὀθίγδομίθ τἱῦ ΤΠ ϑίμθηι (ἀϑίβέθ απα βἰέσθ πἰορὶ 
ἀδ τηῖξ νουυσαπαοσίθη Αὐρθη, 815 τ ]οἢθ Ό ἢ ἴῃ βίου Ὁ] ἤθη ΟἸΙθάθσ νσιγ- 
2610 πὰ Οοϊίαηρ σονίηης, 16 ἰβὺ 68, ἀΐθ Τὐθθοβρθάθη θη οιτορί υπὰ 
γε Κο ἀοὺ ΕἸπίγδορὺ νο]]οπάθὶ δεὶ ἄθη εηδοϊθη, ἀἷθ βὶΘ δυο ΟΠ ΠΘ 

οἄογ Αρμγοάϊίο Ῥθβθημηθη, (25) ἴθ ἰδὲ 68 διοα, αἷθ ἴῃ Ἰθῆθη ἰθπιδηΐοπ 
αἶγθοῖν; ἀοοῦ (48 τυϑῖββ Κϑίῃ θἰΖίρου βύθυ Ὁ] μοῦ Μθηβοῦ. Τὰ ΑΌΘΓ γϑγ- 
πἰπηπὶ ἀαξῶν ἀθ5 Βαυγθῖβοβ υαηὐγ! ομοα δηὴρ. Φ96πη6 Αἰοηιθηξα πιϑτη] ἢ 
β'ηα 4116 ρ᾽οομβίασκ ἀπὰ ρ]θοὨροβο οι θοῦ, {6465 σοῦ ἴπθη δδῦ θἰῃ 
γϑυβοιϊθάθηθθ Αμξ, Ἰθᾶθβ βοῖπθ Ὀθβοημᾶθι τῇ, δ θομβοὶηὰ ΔΌΘΓ ψθ- 

ὙΪΠΏΘῺ 5816 αἴθ ΟΡθυβαπα 'πὶ ΤΠιηϊδαΐξ ἄἀον Ζοὶς, (30) Ὁπα δἀιββοσ ἀΐθβθῃ 
Κοπιηῦ ΘΌθη ἰομ8 Ὠἷησα οὔθ ἀδσοη. Ὦθπη ΘΠ 516 ἀυγοιπορ Ζὰ 
ατιμᾶθ ρίηρθη, ψνἄγθη βἷθ ῃἰομῦ τηθγ, 88 ἈΌΘΓ 580]]6 ἀἴθβ αἴβΖθ γϑὺ- 
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τοῦτο δ᾽ ἐπαυξήσειε τὸ πᾶν τί χε χαὶ πόϑεν ἐλϑόν; 
πῆι δέ χε χἠξαπόλοιτο, ἐτιδὶ τῶνδ᾽ οὐδὲν ἔρημον; 
ἀλλ᾽ αὐτί(α) ἐστιν ταῦτα, διε ἀλλήλων δὲ ϑέοντα 

85 γίγνεται ἄλλοτε ἄλλα χαὶ ἠνεχὲς αἰὲν ὁμοῖα. 
18 [0] 

Φιλίη 
Ῥιωστ. ἀθ. 15. οὐ 08. 48 Ρ. 810 ἢ. Ἐ. δὲ τὴν μὲν ἀγαϑουργὸν ἀρχὴν Φιλό- 

τητα χαὶ Φιλίαν πολλάκις, (ἔτι) δ᾽ Αρμονίαν καλεῖ ϑεμερῶπιν (ἴτ. 123, 2). 

19 [Ρ. 849 Κι, 209 851} 
σχεδύνην Φιλότητα 

Ῥιυστ. ἀθ ῥυτΐμι, ἔτρ. 16 Ρ. 962 Β χαὶ ὅλως τὸ μὲν πῦρ διαστατιχὸν ἐστι χαὶ 
διαιρετιχόν, τὸ δ᾽ ὕδωρ χολλητιχὸν καὶ σχετικὸν τῆι ὑγρότητι συνέχον χαὶ 
πῆἥττον᾽ ἧι καὶ παρέσχεν Ἐ. ὑπόνοιαν ὡς τὸ μὲν πῦρ Νεῖχος οὐλόμενον, 
σχεόδύνην δὲ Φιλότητα τὸ ὑγρὸν ἑχάστοτε προσαγορείων. 

20 [388---341 Κι, 241--2ὅ8 5.1 βθερι. ρῆγβ. 1124, 9 χαὶ γὰρ καὶ ἐνταῦϑα 
τὸ Νεῖχος καὶ τὴν Φιλίαν παρὰ μέρος ἐπικρατεῖν ἐπί τε ἀνϑρώπων καὶ ἰχϑύων 
καὶ ϑηρίων χαὶ ὀρνέων ὃ Ἐ. φησι τάδε γράφων" 

τοῦτο μὲν ἀν βροτέων μελέων ἀριδείχετον ὄγχον᾽ 
ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς ἕν ἅτταντα 
γυῖα, τὰ σῶμα λέλογχε, βίου ϑαλέϑοντος ἐν ἀχμῆι" 
ἄλλοτε δ᾽ αὖτε χαχῆισι διατμηϑέντ᾽ Ἐρίδεσσι 

ὅ πλάζεται ἄνδιχ ἕχαστα περὶρρηγμῖνι βίοιο. 
ὡς δ᾽ αὔτως ϑάμνοισι χαὶ ἰχϑύσιν ὑδρομελάϑροις 
ϑηρσί τ᾽ ὀρειλεχέεσσιν ἰδὲ “τεροβάμοσιε χύμβαις. 

91 [124-Ἠ81] Κι, 96--109 5.1 1--ι14 ΒΙΜΡι, Ῥῃγ8. 159, 18 (πδοῖ ἔτ. 11) πλείονα 
ὁὲ ἄλλα εἰπὼν ἐπάγει ἑχάστον τῶν εἰρημένων τὸν χαραχτῆρα, τὸ μὲν πῦρ 

ἸΏ Βγθη πὰ ΜΌΪΘΥ 5801]160 65 Κοηιηθη  ΥΥ̓͂Θ 801} 180 68. δύο}! ζὰ ατιμᾶθ 
Ββμθη, ἀδ πίομὲβ ΙΘῸΓ γοη βοομθη ἰδηιδηΐ θη ἰδὲ Νοίη, πὰ ἀἴθ8θ ρίθθέ 
68, πᾶ ἰπάθπι 56 ἀυγοβοίπαπᾶθν Ἰδαΐθη, θηἰβίθς θ8]α ἀΐθθ Ὀδ]ἃ ᾿θῆθβ 
πη 50 ἱπηπιθγέουτὶ 8 ΒΗ] ΙΟμ68 18 ἴῃ 4116 ἘΣ κοῖς. 

18, 1609. 
19. ἘδουΚΙδιητηθσπθ ΤΠ ἰθῦθ (νοῦ ἢ 556) σοδαρῇ. 

20. Τλίοβου Ἐξ εἰν, ἀδν δείᾶοπ Κγάξίε Ἰίοσὺ ΚΙΔΥ νοῦ ἀστοθ ἀἷο 
Μαββθθ ἄθγ πιθηβο οῆθη (Ἰθάον Εἶπ: θ414 νογοϊπῖροπ βίο ἀπύθγ ἀθὺ 
Ἡδισβομαῖς ἀον 1606 8116 Ο]Ιθάογ, πϑιομο ἀἶθ 1,9] Κοὶρ ουϊδηρῦ μαθθα, 
δυΐ ἄογ Ἡδὴθ ἀθβ ὉΠ μβοπάθη [,ΘΌθηβ, θα] ἃ νυ ῖθάθυ σϑίσοππρ ἀθγοι ἀΐθ 
ΒΟ] ἰπηποα ΜβοΝίθ ἀθβ Ζυ͵βίοβ (6) ἴγσθὴ 86 θἰἤζθὶη σὑῸ οἰπδηᾶθι μ9θ- 
ἔτοπηῦ 8ηὶ Οθδίβἀθ ἀθβ 1 ῦθη8 διῇ ἀπά δῦ. ἘθηδῸ ἰϑβῦ 68. πὶὶῦ ἄθῃ 

ῬΕδηζθη, ἄθη ἱπὶ Ὑδββϑοὺ μαυβοπάθη ΕἸβοῦθη, ἄθῃ δου ΘΟ πθηάθῃ 

Τίοσοῃ υπὰ ἄθη Ταυοθοτη, αἀἶθ υϊῦ ἴπσθα ΕἸ ομθα δον αἷς ΕἸμίθη 

ΜΘΠά6]:, 
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ἥλιον (ν. 3) χαλῶν, τὸν δὲ ἀέρα αὐγὴν (ν. 4) καὶ οὐρανόν (22,2), τὸ ὁξ 
ὕδωρ ὄμβρον (δ) καὶ ϑάλασσαν (22, 3). λέγει δὲ οὕτως" “ἀλλ᾽ -- ἀμείβει" 

ἀλλ᾽ ἄγε, τῶνδ᾽ ὀάρων προτέρων ἐπιμάρτυρα δέρχευ, 
εἴ τι χαὶ ἐν προτέροισι λιτεόξυλον ἔπλετο μορφῆι, 
ἠέλιον μὲν ϑερμὸν ὁρᾶν χαὶ λαμπρὸν ἁπάντηι, 
ἄμβροτα δ᾽ ὅσσ᾽ ἴδει τε καὶ ἀργέτι δεύεται αὐγῆε, 
ὄμβρον δ᾽ ἐν τεᾶσε δνοφόεντά τε διγαλέον τε" 
ἐχ δ᾽ αἴης προρέουσι ϑέλυμνά τε χαὶ στερεωσίά. 
ἐν δὲ Κότωι διάμορφα χαὶ ἄνδιχα πάντα πέλονται, 
σὺν δ᾽ ἔβη ἐν Φιλότητι καὶ ἀλλήλοισι ποϑεῖται. 
ἐχ τούτων γὰρ πάνϑ᾽ ὅσα τ᾽ ἦν ὅσα τ᾽ ἔστι χαὶ ἔσται, 

10 δένόρεά τ᾽ ἐβλάστησε καὶ ἀνέρες ἠδὲ γυναῖχες, 
ϑῆρές τ᾽ οἰωνοί τε χαὶ ὑδατοϑρέμμονες ἰχϑῦς, 

χαέ τε ϑεοὶ δολιχαίωνες τιμῆισι φέριστοι. 
αὐτὰ γὰρ ἔστιν ταῦτα, δι᾿ ἀλλήλων δὲ ϑέοντα 
γίγνεται ἀλλοιωτιά" τόσον διὰ χρῆσις ἀμείβει. 

22 .8326---83384 Κὶ,, 186---1[94 5.1 1--9 βτμρι, ρῆγβ. 160,26 χαὶ ἐκ τούτων δὲ 
ἄν τις τὸν διττὸν αἰνίττεσθαι διάχοσμον οἴοιτο" ἡ ἄρϑμια --- ἔο ργεν᾽. καὶ γὰρ 
οτι καὶ ἐν τοῖς ϑνητοῖς (8) ἥρμοσται ταῦτα, δεδήλωχεν, ἐν δὲ τοῖς νοητοῖς μᾶλ- 
λον ἥνωται καὶ ᾿ ἀλλήλοις ---ἀφροδίτηι᾽, (6) καὶ ὅτι κἂν πανταχοῦ, ἀλλὰ τὰ 
μὲν νοητὰ τῆι Φιλίαι ὡμοίωται, τὰ δὲ αἰσϑητὰ ὑπὸ τοῦ Νείχους χρατηϑέντα 
καὶ ἐπὶ πλέον διασπασϑέντα ἐν τῆι κατὰ τὴν χρᾶσιν γενέσει ἐν ἐκμάχτοες 
(Π) καὶ εἰχονικοῖς εἴδεσιν ὑπέστησαν τοῖς νεικεογενέσι (εἴ. 9) καὶ ἀήϑως 
ἔχουσι (8) πρὸς τὴν ἕνωσιν τὴν πρὸς ἀλληλὰ θ. 1 ΤΉΞΒΟΡΒΝ. ἀ6 Β6η8. 16 [Α 86 
Ῥ. 101, 21] 

ἄρϑμια μὲν γὰρ ταῦτα ἑαυτῶν πάντα μέρεσσιν, 

σι 

21. ΘΒ δη, ὉΠῸΚ δαΐ αἰ ποϊΐσοη Ζθυρθη ἀἶθβαῦ τηθίηοῦ ἔγαμοσθη 
Ὑγοτίθ, ἔ8}18. βίοι θὕνγα δ ἰῃ ἀθπὶ ΕὙΒΘγθη οἷῃ βἰοξξηδηρθὶ ΚΣ ἸΏ ΓΘ 
(ἅδ᾽ ΕἸοηιη6) Οἰθβίδὶρ ουρθῦθη Βαϊίθ: δυΐ ἀΐθ βόπηθ, ἄδϑυδι! πᾶστα 
πα 8611] χὰ βοθϑαθη; δι 4116 αἀἶθ πμβίου Ὁ ΠΟΘ η ὔημο  ΟγΡ6, ἀὶθ 

πνἷ ὙΥ ἅσπηθ πὰ βιγα ]θπἄθιη ΟἼδησθ ροίγηκῦ πογάθη, (5) δυΐ ἀδβ Ναθβ, 

ἀκβ ἀσκοὶ πὰ ΚῦΒ] ἰῇ 4116πὶ 50 σοῖρῦ, ὑπὰ δὰβ ἀθὺ Ἐσάὰθ βέγπηΐ 
Βογον 465 ατγπαθηαθ ὑπᾶὰ Ἐθβίο, πὰ 411 αἴθ σορὲ βίῃ νϑυβομίθάθη- 
Βοβία! ὑοῦ πὰ φυΐθβρα!οῖρ ἴπὶ Βέγοϊίθ, ἀοοὰ ἴῃ 1006 οἱμὺ 68. βίοι υπὰ 
Βϑβηῦ βοἢ Ζιθηδηᾶθσ, θη 88 αἴθβθῃ ἔϊθηρθηΐ θη Θηβργοβϑὺ 81168, 
88 ἀα ΜΑΓ, ἰδὲ ἀπ βοὶπ νιγὰ, (10) Βᾶπιηθ ππὰ Μδμπο υπὰ ὟΥΘΙ͂ΌΕΣ 
πὠὑὦΣπὰ Τίοτθ, Μοροὶ ἀηα ναββουροηδηγίθ ΕἸβοιΘ πὰ βο] θὲ δύου, Ἰδῃρ- 
Ἰορῖσθ, 8δηὴ Ἐγθη γϑιομβίθ, Ὠθπη 68 σίθθῦ ῸΣ αἴθβο (υἱθ Εἰοηιθηί6): 
ἀυγομοίπαηάθυ Ἰαπιξθημα τρογάθ βἰθ Ζὰ ψϑγβοιθαθπαγίσθη Ὀίηρθη ; ΒΟΙ Ομ θα 
Τδυβοι Ὀτηρὲ αἴθ σορθηβοίερο ΜΠΙΒΟμαπρ ΒΘΓΨΟΥ, 

25. Ῥλθηπ 8116 ἀΐεβθ δἰθηιοπίθ, ϑόηπθ, Ἐτγάθ, ΗἨϊπιθθὶ πὰ Μθοσ, 
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ἠλέχτωρ τὲ χϑών τε καὶ οὐρανὸς ἠδὲ ϑάλασσα, 
ὅσσα φιν ἐν ϑνητοῖσιν ἀποτελαχϑέντα πέφυχεν. 
ὡς δ᾽ αὔτως ὅσα χρᾶσιν ἐπαρχέα μᾶλλον ἔασιν, 

5 ἀλλήλοις ἔστερχται ὁμοιωϑέντ᾽ ᾿ἀφροδίτηι. 
ἐχϑρὰ {δ᾽ ἂν πλεῖστον ἀπ᾿ ἀλλήλων διέχουσι μάλιστα 
γέννη: τὲ χρήσει τε χαὶ εἴδεσιν ἐχμάχτοισι, 
πάντηιν συγγίνεσθαι ἀήϑεα. καὶ μάλα λυγρά 
Νεέχεος ἐννεσίηεσιν, ὅτε σφίσι γένναν ἔοργεν. 

28. [164-104 Κὶ., 119---129 5:1 ϑγρι, ρῆγβ. 169, 21 χαὶ παράδειγμα δὲ ἐναρ- 
γὲς παρέϑετο τοῦ ἐκ τῶν αὐτῶν [ἴτ. 21, 18] γίνεσϑαι τὰ διάφορα" . 

ὡς δ᾽ ὅτιόταν γραφέες ἀναϑήματα ποιχέλλωσιν 
ἀνέρες ἀμφὶ τέχνης ὑπὸ μήτιος εὖ δεδαῶτε, 
οἵτ᾽ ἐπεὶ οὖν μάρψωσι πολύχροα φάρμακα χερσίν, 
ἁρμονέηε μείξαντε τὰ μὲν σιλέω, ἄλλα δ᾽ ἐλάσσω, 

ὅ ἐκ τῶν εἴδεα πᾶσιν ἀλίγχεα πορσύνουσι, 
δένδρεά τὸ χτίζοντε χαὶ ἀνέρας ἠδὲ γυναῖχας 
ϑῆράς τ᾽ οἰωνούς τε χαὶ ὑδατοϑρέμμονας ἐχϑῦς 

καί τε ϑεοὺς δολιχαίωνας τιμῆισι φερίστους" 
οὕτω μή σ᾽ ἀπάτη φρένα καινύτω ἄλλοϑεν εἶναι 

10 ϑνητῶν, ὅσσα γε δῆλα γεγάχασιν ἄσπεετα, ττηγήν, 
ἀλλὰ τορῶς ταῦτ᾽ ἴσϑι, ϑεοῦ πάρα μῦϑον ἀχούσας. 

ὈΙΘΙθΘ πα ἔγθυπαβομα ον νου θαπάθῃ τηϊύ ἴἤσθα Τοϊθη, αἴθ τυθ ὑνθυβο ρθη 
ἴμηθὴ ἴῃ ἀοΥ βϑίθυ ]!οἤθη  6]Ὁ ϑηϊβίθπάθη βἰπα, πᾶ θῦθηβο ἰβὺ 81168, 

γὰ8 ἰῃ Βοζιρ δῇ αἀἷθ Μίβομβυηρ ἔδγάθγβδιηθ οἱ μρϑυιομύθε δῦ, θα μοΓ 
ἅΒΏ]ΠΟἢ πὰ ἰη Τήθθθ σουθαμπάθη, Ἐπ ΠΟ ἀδρθρθπ ἰδὺ ἀπ πιοίβίθῃ, 
5 8ΠῚ οἰ θβίθῃ ὙῸΠ ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ ΔὈβίθεῦ ἴη Ὀτβργαπρ, ΜΙβοδαης ἀπ 
δυβαθοργᾶρίθη θϑίδ! θη, ἀηρθσομηὺ 8]]5οἰ ρον Ὑ οΥθἱπάσππρ ἀπ σὰν ΚΙδᾶρ- 
Ἰοὰ πϑοὴ ἄθῃῃ δροὺ ἀθθ βέγεϊίοθβ, ἀθπὶ βἰθ ἴῇσθῃ ὈΥβρυιὴρ υϑγάβη θη. 

8. ὙΥΙ6 πθθη Μα]οῦ Ὀαηίο Ὑ οἰ μβοίαἴθιη νογίογ ρθη, Μᾶμπον. ἀΐθ 
ἴῃ ΕὌΪσΘ ἴἤγοῦ Βορθυηρ ἀἰθ Καπδὺ 08} νϑγβίθῃθη, ἀπᾶ ἄδζαὰ υἱοὶ ἔδτ- 
θῖψθ Οἰδίθ ποῖ ἴἤσοη Ηβηᾶθη ογρτοίέθῃ ἀπα Βδυτηοηἰβο ἢ} τηϊβοῆθη, γὑῸῊ 
ἄθπὶ οἰπθῃ ΤΠΘὮΣ γὸπ ἄθ πάθῃ ὑθηϊροσ, (5) ποσαι8 86 Οἰθβίδ] θη ἢογ- 
ψογτηρθη, 16 8116. τς ομθη οἰ θίομθη, ᾿πάθηη βἰ6 Ὀ4] ἃ Βδυτηθ βομδξξθη 
θ814 Μᾶπηρν ἀπὰ ΥΥ οἶθοτ, θ6]4 Τίοσο, Ὑὄρθὶ πὰ πναββουρθηδηγίθ ΕἾΒΟΠΟ, 
θα]α δυοὰ αδιίον, Ἰδηρ  θοῖρθ πὰ δὲ ΕΠγθη το μβὲθ: 80. ἰδὲ δοι (10) ἀἷθ 

Θ116116. 4116 ϑίθυ]ομθι Πίηρθ, τυϑηϊρβίθηβ ἀθγ πη] ρθη, ἀἷθ μη 5 ἀθυῦ- 
Ἰοθβ ροπογάθη βἰπᾶὰ, Κοίηθ δηᾶάθτθ αἱ αἰἶθ8ε (ἰδ Εἰοπιθπίθ). θαυ θ Σ᾽ 
5011 Ὁῖγ Κοίη Ὑτὰρ ἄθη Οεἰβὺ θογοκθη! Νοίῃ, ἀἴθβ πῖββθ ρϑπδὰ! θὰ 
μαβῦ 6 ἀϊθ Βιίμηπιθ ἄορ Οοὐμμοὶὶ σϑγηοιησηθη (ἀμ γοῦ πιεὶπ δα). 
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ΦΆ (441. 448 Κι, 58. δ9 5} Ρυστ, ἀθ ἀοίοοια οτϑο. 15 ᾿. 418 Ὁ ἀλλ᾽ ἵνα μή, 
τὸ Ἐμπεδόχλειον εἰπεῖν, δόξω 

χορυφὰς ἑτέρας ἑτέρηισι προσάπτων 

μύϑων μὴ τελέειν ἀτραπὸν μίαν, 
ἐάσατέ με τοῖς πρώτοις τὸ προσῆκον ἐπιϑεῖναι τέλος. 

Ὁ [446 Κι, 5915 811] Ζι Ῥιμρτονβ αοτρ. 498 Ε συλλόγισαι δὴ κοινῆς μετ᾽ 
ἐμοῦ τί ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν ὡμολογημένων" καὶ δὶς γάρ τοι καὶ τρίς φασι 
χαλὸν εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισχοπεῖσϑαι ὅσποι, [888 [λιϊκ1}}05] πα- 
ροιμία “ἡ δὲς χαὶ τρὶς τὸ χαλόν᾽, ὅτι χρὴ περὶ τῶν χαλῶν πολλάχις λέγειν. 
᾿Εμπεδοκλέους τὸ ἔπος, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ παροιμία" φησὶ γὰρ ᾿ καὶ --- ϑνισπεῖν᾽. 

, καὶ δὶς γάρ, ὃ δεῖ, χαλόν ἐστιν ἐνισπεῖν. 

26 [138---140 Καὶ, 112---118 (οἴηρ 8---12) 5} 1--12 ΞΊΜΡΙ, Ρῃγ8. 88, 18 χαὲ 

ὀλίγον δὲ προελϑών (πλοῦ ν, 21, 12) φησιν ἡ ἐν --- κύκλον᾽ 

ἐν δὲ μέρει χρατέουσιε περιτιλομένοιο κύχλοιο, 
χαὶ φϑίνει εἰς ἄλληλα χαὶ αὔξεται ἐν μέρει αἴἔσης. 
αὐτὰ γὰρ ἔστιν ταῦτα, δι᾿ ἀλλήλων δὲ ϑέοντα 
γένοντίαι) ἄνϑρωποί τε χαὶ ἄλλων ἔϑνεα ϑηρῶν 

5 ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς ἕνα χόσμον, 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ δίχ᾽ ἕχαστα φορούμενα Νείχεος ἔχϑει, 

εἰσόχεν ἕν συμφύντα τὸ τᾶν ὑπένερϑε γένηται. 

οὕτως ἧι μὲν ἕν ἐχ σπτλεόνων μεμάϑηκχε φύεσϑαι, 
ἠδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον᾽ ἐχτελέϑουσι, 

10 τῆε μὲν γίγνονταί τὸ καὶ οὔ σφισιν ἔμπεδος αἰών" 
ἧι δὲ τάδ᾽ ἀλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, 
ταύτης δ᾽ αἰὲν ἔασιν ἀχίνητοι χατὰ χύχλον. 

24. Ἄοη Οἱρίθι χὰ ΟἿἱρἕθι βομγοινθπα πἰοῦ τὰν Εἶποη Ἧς ἀδσ 
1μβὮγθ νο]θπάθῃ. 

25. Ῥθοππ 8 ΠΊΒΗ ϑαΘ6 τὴσββ, ἀδατέ τη ΔΌΘΙ Ζυγθίπη8] Βαρθη. 

26. ΑΒ ΥΘΟΒβοὶ πα Βουυβοῆθη οἷ υἱοῦ ΕἸομοπίε ἱπὶ ὉΠπιβουσαηρ ἀθ8 
Κσοῖβθβ απὰ γϑυροθθη ἀπα ϑηΐβίθηθη ἰπ ἀπᾶ δὰ8 οἰπαηᾶθσ ἴῃ ἔθϑίθο- 
ΒΕϊπητηΐθπι Ὁ ΘΟ861. Τθπη ΠῸΓ ἀϊ686 σἱδ7 σοὺ 68: ἀυγομοίπδηᾶθῦ Ἰδυΐξοπα 
ΜΘΓάθη 86 σὰ Μίθηβομθπ ὑπᾶὰ πάγον Τίθσθ Οβο]θοῃύοση; (Ὁ) Ὀα]ά 

γθγϑὶ πίρϑη βΒ'0 ἢ} 4110 Ζὰ οἰποὺ Ογάππηρ ἴῃ 1606, ὈΔ]ἃ δὰοθ ἔσθῆπθ βίο ἢ 
τῖθάθυ ἀἷθ οἰ μζθίηθηῃ ζἰοπιθηίε ἴθ Ηδθθο ἀ685 βέσοϊίθα, 18 816, Καῦπι σι 

Α11-Ἐϊηθη συβαηηπηθη ΘΒ Ομβθη,, τυ ΐδα 6) ἀπ ου θρθπ. Τηβοΐθσ πῦρ δας 
αἴθβο ὙΥ οἷβο Εἴπθβ διβ Μϑῃγθγθι ζΖὰ ϑπἐβέθῃθη ῥβορὺ απ Μογογθβ πὶθᾶθυ.- 
ἘΠῚ δὺ8β ἄθπι Ζογία}} ἀθ8 Ἐϊηθη θηϊβργοβδβέ, (10) ἰηβοΐθσῃ ἥπάθυ οἷπθ Ἐπ ὺ- 

βίθῃπηρ βίβεί, υπαᾶ ἢν ΤΠ ρθη Ὀ]οῖ δύ ποῖον ἀπνογᾶπαοτε; βδοΐθσῃ ἀθθὺ ἴῃ τϑ 

βίβηαίρα Ὑ γᾶπαοθγιιπρ πἰπηπιοῦ δαυϊμότι, ἰηβοΐθση βἰπα β'θ ἱπηηθγάδτ ἰπὶ 
ΚΚσθίβ δα ἈΠ θνθ  ομθ Οδέίθ᾽. 
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217 [12. 18. ὅ9. 60 Κ., 188---138 5} 1.2 Ῥυστ. ἀθ ἔδο. ἰὰη. 12 Ρ. 926 Ὁ ὅρα 
ἐὸν μὴ ... τὸ Νεῖχος ἐπάγηις τὸ Ἐμπεδοχλέους τοῖς πράγμασι, μᾶλλον δὲ 
τοὺς παλαιοὺς χινῆις Τιτᾶνας ἐπὶ τὴν Φυσιν χαὶ Γίγαντας χαὶ τὴν μυϑιχὴν 
ἐχείνην χαὶ φοβερὰν ἀκοσμίαν χαὶ πλημμέλειαν ἐπιδεῖν ποϑῆις (ϑεὶς) χωρὶς 
τὸ βαρὺ πᾶν καὶ χωρὶς τὸ ,χοῦφον [ἄδγδιιβ βίδιησηῦ ἀοσ βοι θη γοῖ5 11Κ., 
143 56, ἔνϑ᾽ --- ϑάλασσα᾽, ὥς φησιν Ἐ,, οὐ γῆ ϑερμότητος μετεῖχεν, οὐχ ὕδωρ 
πνεύματος, οὐχ ἄνω τι τῶν ϑιυρίον, οὐ κάτω τι τῶν κούφων, ἀλλ᾽ ἄχρατοι καὶ 

ἄστοργοι [ἀκταῦβ ἃἀογ 015 144 51} χαὶ μονάδες αἱ τῶν ὅλων ἀρχαί... ἄχρις οὗ 
τὸ ἱμερτὸν ἧχεν ἐπὶ τὴν φύσιν ἐκ προνοίας Φιλότητος ἐγγενομένης καὶ ᾿φρο- 
δίτης χαὶ Ἔρωτος, ὡς Ἐ. λέγει καὶ Παρμενίδης καὶ Ἡσίοδος 11. 8. 4. ΞΘΙΜΡῚ,. 
Ρδνβ. 1188, 28 Εὔδημος [ἴτ. 11] δὲ τὴν ἀχινησίαν ἐν τῆι τῆς Φιλίας ἐπικρατείαι 
χατὰ τὸν Σφαῖρον ἐκδέχεται, ἐπειδὰν ἅπαντα συγχριϑῖι ἡ ἔν ϑ᾽ -- γυῖϊα᾽, ἀλλ᾽ 
ὡς φησιν οὕτως -- γαίων᾽. 

ἔνϑ᾽ οὔτ᾽ Ἠελίοιο διείδεται ὠκέα γυῖα 
οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αἴης λάσιον μένος οὐδὲ ϑάλασσα᾽" 
οὕτως ““ρμονίης τιυχεινῶι χρύφωε ἐστήριχται 

Σφαῖρος κυκλοτερὴς μονίηε πιεριηγέι γαίων. 
28 [0] 1. 2 ὅ1οβ. δὶ. 1 16, 2 δὴ Ρ. 144, 20 ὙΥ. νρὶ. Ῥαστη. ἔγ. 25: 

ἀλλ᾽ ὅ γε πάντοϑεν ἶσος (ἔην) χαὶ ττάμπταν ἀττείρων 
Σφαῖρος χυχλοτερὴς μονίηε περιηγέε γαίων. 

29 [0] 1---39 Ητρ», Εϑῖ. Υ1129 0.241, 84 χαὶ περὶ μὲν τῆς τοῦ χόσμου ἰδέας, ὁποία 
τίς ἐστιν ὑπὸ τῆς Φιλίας χοσμουμένη, λέγει τοιοῦτόν τινα τρόπον “οὔ --- αὐ- 
τῶι᾽. τοιοῦτόν τι χαὶ κάλλιστον εἶδος τοῦ χόσμου ὕ Φιλία ἐχ πολλῶν ἕν ἀπερ- 
γάζεται" τὸ δὲ Νεῖχος ... ἐξ ἑνὸς ἐκεῖνον ἀποσπᾶι χαὶ ἀπεργάζεται πολλά 
8 ΞΙΓΡΙ, ΡΏγ8. 1124,1 τὴν Φιλίαν διὰ τῆς ἑνώσεως τὸν Σφαῖρον ποιοῦσαν, ὃν 
καὶ ϑεὸν ὀνομάζει [{τ. 81], χαὶ οὐδετέρως ποτὲ καλεῖ 'σφαῖρον ἔην᾽. 

οὐ γὰρ ἀπὸ νώτοιο δύο χλάδοι ἀίσσονται, 
οὐ πόδες, οὐ ϑοὰ γοῦν(α), οὐ μήδεα γεννήεντα, 
ἀλλὰ σφαῖρος ἔην καὶ {ζπάντοϑεν) ἶσος ἑαυτῶι. 

80 [66---08 Κὶ., 139---141 5:Ὶ] 1-8 Απιθτ. Μοίδρῃ. Β 4. 10000 12 χαὶ ἅμα δὲ 
αὐτῆς τῆς μεταβολῆς αἴτιον οὐϑὲν λέγει ἀλλ᾽ ἢ ὅτι οὕτως πέφυχεν ᾿ ἀλλ᾽ ὅτε 
δὴ --- δρκον᾽. [Θχρ]ΐο. Βγτίδη. Ρ. 859" 36 β44. οὐ Αβοῖθρ. Ρ. 198, 821; ΒΊΜΡ1, ΡἘ 8. 
1184, 12 λέγει δὲ καὶ ταῦτα Ἐ. ἐπὶ τῆς τοῦ Νείχους ἐπικρατείας ᾿ αὐτὰρ ἐπεὶ 
-- ὁρκου᾽. 

Φ7. Τροχύ ουὈ]οκῦ δ πἰοδῦ ἀθ5 Η6]109 βοθ 6116 αἸ]θάθσ, ποοὰ ἀθγ 

Εγτάθ ζούϊρμο Κυδΐῦ ποοὺὴ ἀδβ Μίϑοσ, 80 υϑγυϑηγὺ ἰῃ ἀθπὶ ἔθϑίθῃ Ὗ61- 
Ἰῖθβ8 ἀογ Ηδγιηοηΐο Ἰἰορὺ 6 Κυρίρο Θ'ρβαῖτοβ, ἔτο});. ἀθὺ σπρϑιπὶ Βθιτ- 
βοιθηάθῃ ἘΠΠβδμπλ οῖῦ. 

25, ΑΘ ἀἴθβοῦ τ8Υ σοὴ 81|16η δοιίθη β θῖοι πὰ ἄθογα!] Ομ πο Εϊπα 6 
(γμηα ἢ), ἀογ Κυρ)ρο ϑ'ρμδίγοβ, ἔσο! ἀθὺ σἰπρβαμπ Βθυσβομβοπάθῃ ΕΠπβαπικοῖξ. 

29. ΤΏπὶ βοδυίηρθη βίο 8 πίον γὸὰ ἀθπὶ Βὔοκθη ζιοὶ Ζυοίρο, 
ποὺ ἘώΏ88θ6, ποοῦ δυγίρο Καΐθο οὐθὺ ζϑυρθημᾶθ (ἀἸθάθσ, βοπάθσῃ θἷῃθ 
Κυρθὶ ψΓ 68 ὑπᾶ σγοῃ 8|16ῃ βΘδίΐθῃ βοὴ 86 06. ψ]ϑίο. 

Ὁ 1918, Εταρτα, ἃ, ὙΌτθοκτ. 18 
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αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα Νεῖχος ἐνὶμμελέεσσιν ἐϑρέφϑη 
ἐς τιμάς τ᾽ ἀνόρουσε τελειομένοιο χρόνοιο, 
ὅς σφιν ἀμοιβαῖος πλατέος παρελήλαται ὅρχου.... 

81 [τὸ Κι, 142 5] βιμρι, ρῃγβ. 1184, 2 [Ὡ80}} ἔτ. 27, 4) ἀρξαμένου δὲ πάλιν 
τοῦ Νείχους ἐπικρατεῖν τότε πάλιν κίνησις ἐν τῶι Σφαίρωι γίνεται" 

χεάντα γὰρ ἑξείης “τελεμέζετο γυῖα ϑεοῖο. 
82 [46] Κ., ν. 68 5.1 [ΑΒι81.1 ἀθ ᾿ΐπ. ἰμβοοδῦ. Ρ. 912 29 ἔτι τὸ ἄρϑρον δια- 

φορά πώς ἐστιν διὸ καὶ Ἐ. ἐποίησε “διὸ δεῖ [δὴ Ζ] ὁρϑῦς ἴβο ἅϊο Ηαβ5.1. 

δύω δέει ἄρϑρον. 
88 (206 Κ., 219 5:}] Ῥηστ. ἄθ δπιΐο, παι ϊεϊ. δ᾽ Ὁ. 95.Ὰ ἡ μὲν γὰρ (Βεὶ!. ἡ 

φιλία) συνάγει χαὶ συνίστησιν χαὶ συνέχει χαταπυχνοῦσα ταῖς ὅμιλίαις καὶ 
φιλοφροσύναις 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα λευχὸν ἐγόμφωσεν καὶ ἔδησε... 
χατ᾽ Ἐμπεδοχλέα (τοιαύτην γὰρ ἡ φιλία βούλεται ποιεῖν ἑνότητα καὶ σύὐμπηξινῚ, 
ἡ δὲ πολυφιλίᾳ διίστησι. 

84 [208 Κὶ οἱ 588] ΑΒιβυ, Μοίθοσ. Δ 4. 381) 31 τὸ γὰρ ὑγρὸν τῶι ξηρῶι αἴτιον 
τοῦ ὁρίζεσθαι καὶ ἑχάτερον ἑχατέρωι οἷον κόλλα γίγνεται, ὥσπερ καὶ Ἐ. 
ἐποίησεν ἐν τοῖς Φυσικοῖς" 

ἄλφιτον ὕδατι χολλήσας ... 
8ὅ [10ὅ---181 Κ,, 1θ69---185 5. 1--Ξ1ὅ Κβτχρι, ἀο ΘΔ 610 δ28, 80 μήποτε δὲ χἂν 

ἐπικρατῆι ἐν τούτωι [861]. τῶι κόσμωι) τὸ Νεῖκος ὥσπερ ἐν τῶι σφαίρωι ἡ Φιλία, 
ἀλλ᾽ ἄμφω ὑπ᾽ ἀμφοῖν λέγονται γίνεσθαι. καὶ τάχα οὐδὲν χωλύει παραϑέσϑαι τινὰ 
τῶν τοῦ Ἐμπεδοκλέους ἐπῶν τοῦτο δηλοῦντα“ αὐτὰρ --κελεύϑους᾽" 8---11 ΡΥ. 

832, 11 χαὶ πρὸ τούτων δὲ τῶν ἐπῶν [{τ. 98] ἐν ἄλλοις τὴν ἀμφοῖν ἐν τοῖς αὐ- 
τοῖς ἐνέργειαν παραδίδωσι λέγων ᾿ ἐπεὶ --- ἰδέσϑαι᾽" δὅ οἱ 10---ῖ8 Ινεμ ἂρ 
ὁδοῖο ὅ81,8 χαὶ πῶς ταῦτα, φαίη ἄν τις, ἐπὶ τῆς Φιλότητος γίνεσϑαι λέγει ὃ ̓ 4ρ., 
δι᾿ ἣν πάντα ἕν γίνεσϑαι ὃ ̓ Ἑ. φησιν ᾿ ἐν τῆι δὴ -- εἶναι (δ); μήποτε οὖν οὐκ 
ἐν τῆι ἐπιχρατείαι τῆς Φιλίας ταῦτα λέγει γενέσϑαι δ᾽ ., ὡς ἐνόμισεν Ἀλέξανόρος, 
ἀλλὰ τότε, ὅτε οὕπω τὸ Νεῖκος “πᾶν --- ὃρμή᾽. 14. 15 Απιβτ. ρορῖ. 25 
Ρ. 1461" 28 τὰ δὲ διαιρέσει [50}}. λυτέο»] οἷον Ἐ. ἡ αἶψα -- κέκρητο᾽. Ατπξνκ. 
Χ 428 Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῶι Περὶ μέϑης ζωρότερον φησιν εἶναι τὸ χεχρα- 
μένον παρατιϑέμενος Ἐμπεόδοχλέους ταδε “αἶψα --- χελεύϑους᾽. Δὰβ ἀογ- 
ΒΘ] θ6η πϑοβ ΠΘορμγαβεβομθη βου σ ο Ῥαστ. Οπδοβί, οοην. Υ᾽ 4,1. 611 Ὁ Σωσικχλῆς 

80. ΤὸΘΘἢ πδομάθπι ἀθν βίγοὶρ ἰῃ ἄθη Ἰ]Ἰδάθγῃ (665 δ ἢαΐγ 05) σὅτοββ ρμθ- 
ζορθὴ πᾶ σὰ Εγθη Θπροσρθϑίίθρθη ὙὙΔΙ, 818 αἴθ Ζοὶδ βίοι! θυ 106, ἀΐθ 
ἵθπθη Ὑθο μβο βυγθῖβθ ἀστὸν θἰημθῃ τγϑὶ γί μθπἄάθῃ ἘΠ βομνγαῦ οἰηρθγᾶυμης 
ἰδ, . .. 

81. Τθοπὴ ἦα πυγάθῃ 8110 ΟἸἰθᾶθ ἀθα οὐΐθβ ἀθι Ββϑίμβθ ἤ80} ογ- 
βομιὐϊοτί, 

82. Τ)αβ Οἴϑίθπκ Ὀἱπαάθί ὡυτοὶ. 
88, Ὑ718 αθοσ, θη ἀθι Εδίρομηβαῖν αἷθ υγθῖββο ΜΊΟΝ ἔθδε τϑοδὺ πὰ 

Ὀϊπᾶθῦ... 
84. ΜΘῺ] τι αββο νογ]οιβίοσπα..... 
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δ᾽ ὃ ποιητής, τοῦ ᾿Ἐμπεδοχλέους ἐπιμνησϑεὶς εἰρηχότος ἐν τῆι καϑόλου μετα- 
βολῆι γίγνεσϑαι ἱζωρά τε τὰ πρὶν ἄχρητα᾽ μᾶλλον ἔφη τὸ εὔκρατον ἢ τὸ 
ἄχρατον ὑπὸ ταἀνόρὸς ζωρὸν λέγεσϑαι. 

αὐτὰρ ἐγὼ :ταλένορσος ἐλεύσομαι ἐς πόρον ὕμνων, 
τὸν πρότερον χατέλεξα, λόγου λόγον ἐξοχετεύων, 
χεῖνον᾽ ἐπεὶ Νεῖχος μὲν ἐνέρτατον ἵχετο βένϑος 
δίνης, ἐν δὲ μέσηι Φιλότης στροφάλιγγιε γένηται, 
ἐν τῆι δὴ τάδε τιάντα συνέρχεται ἕν μόνον εἶναι, 
οὐχ ἄφαρ, ἀλλὰ ϑελημὰ συνιστάμεν᾽ ἄλλοϑεν ἄλλα. 
τῶν δέ τὲ μισγομένων χεῖτ᾽ ἔϑνεα μυρία ϑνητῶν᾽" 
πολλὰ δ᾽ ἄμειχϑ᾽ ἕστηκε κεραιομένοισιν ἐναλλάξ, 
ὅσσ᾽ ἔτι Νεῖχος ἔρυκε μετάρσιον᾽ οὐ γὰρ ἀμεμφέως 

10 τῶν πᾶν ἐξέστηκεν ἐπ᾿ ἔσχατα τέρματα χύχλου, 
ἀλλὰ τὰ μέν τ᾽ ἐνέμιμνε, μελέων τὰ δέ τ᾽ ἐξεβεβήχει. 
ὅσσον δ᾽ αἰὲν ὑπεχηιροϑέοι, τόσον αἰὲν ἐττήιει 

᾿ ἠπιόφρων Φιλότητος ἀμεμφέος ἄμβροτος ὁρμή" 
αἶψα δὲ ϑνήτ᾽ ἐφύοντο, τὰ πρὶν μάϑον ἀϑάνατ᾽ εἶναι, 

15 ζωρά τε τὰ τιρὶν ἄχρητα ἱ, ἔκρητο ἢ διαλλάξαντα κελεύϑους. 
τῶν δέ τε μισγομένων χεῖτ᾽ ἔϑνεα μυρία ϑνητῶν, 
“παντοίαις ἐδέηισιν ἀρηρότα, ϑαῦμα ἰδέσϑαι. 

οι 

85. ῬΟΟΒ ἴθ Μ111 νοὸὰ πϑαθηλ Δημοθοπα δὰ ἴθμθη Ρίδα ἀθγ (16- 
βᾶηρθ ζυγοΚ ΚΘῆγθη, ἄθη ἴθ ἔγμου ἀδυ]ορσίθ, δὰβ θἰπθπὶ Βιθάθϑίχοτη ἄθὴ 
ΔΠάθσ ΔὈ]ο θη, Ὑθηη ἀθν βέγοιϊς ἴῃ αἷἰθ υηίογβίο Τιθῖθ ἀθβ ὙΥΓ06185 
Βοκοιηπηθη ὑπᾶ αἷθ ΓΤ θ 06 ἰπ ἄογ ΜΙμ6 ἀ68 βίγυ 618 ρϑϊδησῇ ἰδέ, (8) ἀδ 

γϑγθίηἱρύ 510} ἰπ ἸὮΓ ρουδᾶθ 41168 ἀἶθθ απὶ οἰηθ Ἐϊημοὶδ σὰ Ὀ᾽]άθη, πἰοδΐ 
δὰ οἰπτηδὶ, ΒΟΠἀθγ Ἡ16 6᾽ 5 88 ἀθπὶ δηάθγθῃ βίομ Ἡ1ΠῈΠ0 σαβδιημηθηἤιρὶ 

Αὑβ ἀΐθβου Μιβοθπηρ πὰ ΘΥΡΌΒΒΘη βοὴ ἀηζῆθ]σθ ϑομδτθα Βίθγ ] ΟΠ 6 
(οβομβὄρἔθ. ῬΘΟΝ Ὀ]16 Ὁ ΠΟΟᾺ νἶθ]θ8 ἀπρθη βού φυνίβοθθη ἀθπὶ ἰϑιηϊβοβίθῃ 
βέθμ, 8018] ἀδγ βίχοϊῃ ποῦ ἄδνομ ἱπ ἀογ βομθθθ ἰθ] 7, Τθηπ πἰοδὺ 

ἰδ 61105 (10) ἱγαῦ δ. δὰβ Ἰθῆθῃ ρβῃζιοἢ μογαιβ δὴ ἀἷθ ἀπιββουβύθη ΟὝΘΠΖΘη 
ἄθ8 Κσθίβοθ, βοηάθγῃ (οἰ ννοῖβθ νου μδιτίθ δ ποὺ ασΐμηθη, ὑθι νγϑῖβθ ΑΓ 

ΘΓ ἈΌΘΥ δ ἢ βοβοη 8δὰ8 ἄδθῃ ΟἸθάθγη (065 Αἰ 5 τα ἄθπ Εἰθηιθηί6η) ἈθΥ- 

δυβροίδσγθη. {6 ὙΘΙΟΓ ΘΓ ὩῸ βίθίβ νου θα θοῦ, πὶ βου ΐθὶ το κίθ βἐθίβ 
ἀογ υὐἱἱαροβίπηὶθ δι] οῆθ Ὀγαηρς ἀογ ἀπίβαθι ρθη Γἰθῦθ γοσ. 830. 6.- 
ὙΠΟΏΒΘη. ΒΟὮ 611] βίθυ]! ομθ Πίηρθ, αἷθ γάμου Ὁμβίθυ Ὁ] 0} Ζὰ βοῖη ρθ- 
ποδηὺ πϑτθῃ, (15) πα ἀδ5 γογάθῃι 1[,ϑαγ6 τ ἰβοίθ βίοι 'πὶ ῬΘΟὮ561 ἃ 
Τϑυθηβρέααθ. Αὐβ ἀΐθβοῦ ΜΊβομυπρ πῃ ΘΥΡΌΒΒΘΩ 5:6 ἢ. πηζᾶ] Προ ΘΟΠΆΓΘα 
βίου ὉΠ Ομ ς Οθβομδρἔθ, ἱπ τηϑηπίσἔα! ἶσα Εογπιθη ρσοΐαρι, οἷ ὙΥΆΠΘΣ Ζὰ 
ΒΟΏΘΈΘΩ. 

185 
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86 (111 Κὶ., 115 5.1 ϑβτοβ. οὶ. 1 10, 11 [ρ. 121, 14 Υ7.} πδοὶ ἔν. 6 ἱ τῶν -- 

Νεῖχος᾽. Απιβτ, Μοίδρῃ. Β 4. 1000" 1 εἰ γὰρ μὴ ἐνὴν τὸ Νεῖχος ἐν τοῖς 
πράγμασιν, ἕν ἂν ἦν ἅπαντα, ὥς φησιν᾽ ὅταν γὰρ συνέλϑηι, τότε “ἐξ -- 
Νεῖχος᾽ [ἅδ᾽ Ὑοτβ ἰδὲ νοιτηα Ποῖ ἰπ ἔτ. 35 βίδί Υ. 1 (- 16) οἰηζυξαρδη). 

τῶν δὲ συνερχομένων ἐξ ἔσχατον ἵστατο Νεῖχος 
31 (210. 211 Κὶ., 191. 198 51 Αππ5τ, ἀθ φκοη. δὲ οοσσ. Β 8. 8388 86 ἀλλὰ μὲν 

οὐδ᾽ αὔξησις ἄν εἴη κατ᾽ ᾿Εμπεδοχλέα, ἀλλ᾽ ἢ κατὰ πρόσϑεσιν" πυρὶ γὰρ αὔξει 
τὸ πῦρ, 
νὼ αὔξει δὲ χϑὼν μὲν σφέτερον δέμας, αἰϑέρα δ᾽ αἰϑήρ. 

35 [182---185 Κὶ,, 180---[(38 58] 1--4 Οὐεμ. Βαομπι. Υ 48 ὑ. 614 Ρ. 

ἐον δὲ δ᾽ ἄγε τοι λέξω πρῶϑ᾽ ἥλιχά τ᾿ ἀρχήν, 
ἐξ ὧν δῆλ᾽ ἐγένοντο τὰ νῦν ἐσορῶμεν ἅπαντα, 
γαῖά τε καὶ πόντος πολυχύμων ἠδ᾽ ὑγρὸς ἀήρ 
Τιτὰν ἠδ᾽ αἰϑὴρ σφίγγων περὶ χύχλον ἅπαντα. 

89 [199-01 Κι, 146--148 8:1] 1--8 Απιδτ. ἀθ ὁδοῖο Β 13. 2945 21 οὗ μὲν γὰρ 
διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἶναί φασιν, ἐπ᾿ ἄπειρον αὐτὴν ἐρριξζῶσϑαι 
λέγοντες ὥσπερ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος [ἴτ. 28], ἵνα μὴ πράγματ᾽ ἔχωσι ζη- 
τοῦντες τὴν αἰτίαν διὸ χαὶ Ἐ. οὕτως ἐπέπληξεν εἰπών, ὡς 

εἴπερ ἀπείρονα γῆς τε βάϑη χαὶ δαψιλὸς αἰϑήρ, 
ὡς διὰ πολλῶν δὴ γλώσσης ῥηϑέντα ματαίως 
ἐχχέχυται στομάτων, ὀλίγον τοῦ παντὸς ἰδόντων. 

40 [186 Κ', 149 58] Ρυστ. ἀθ ἔβο. ἰῃ οὐ. ἰὰῃ. 2 ῥ. 920 Ο ὥς που καὶ Ἐ. 
τὴν ἑχατέρων ἀποδίδωσιν οὐχ ἀηδῶς διαφοράν "ἥλιος --- σελήνη᾽, τὸ ἐπαγωγὸν 
αὐτῆς καὶ ἱλαρὸν καὶ ἄλυπον οὕτω προσαγορεύσας 

ἥλιος ὀξυβελὴς ἠδ᾽ ἱλάειρα σελήνη 
41 [1851 Κ΄, 180 5:1 ϑειξυοῦβ οὶ Μδοιοῦ. ϑδδὲ. 1 11, 46 υπᾶὰ ἄθῃ Ἐξγτιο- 

Ἰορθῃ, υνῖο Βαιτοῦ. δῦ (Οσϑπῖογ Α. Ὁ. Π 427,29) ἃ. Α. 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἁλισϑεὶς μέγαν οὐρανὸν ἀμφιτιολεύει. 

86. ὙΥ̓ΔΒγθηα ἀἴθ8 πὰπ 8.0 ἢ} ζυβδιητηθηθ. } 16, θορϑηπ ἀογ έχοῖρ Βοτ- 
διιβΖιιίγοίθη 80 ἀ88 δπββογθίθ Εἰπαθ. 

81. ἔδιδον πη ἀμγοῖ, ΕΘΙΘΡ τὰ, ἀϊθ Ετάθ πιθατὲ ἴῃγτο αἰδβίϑὶὲ απὰ 

ἄογ ἄτιμον ἄθη ἀιμου. 
85, Ὑ͵ΟΒΪαη, 80. ΜΠ ἴθ Ὠὶγ νου πάθῃ ἀΐθ ϑγβίθῃ ἀπᾶὰ ρ]οίομυτ- 

Βρυρ] ομθη ΕἸθπιθπίθ, δὰ8 ἄθηθη ἀδ8, νγὰβ ὙΠῸ Ἰοίχέ Ὀϑιγδούθη, 41168 

δ ἀδ8 Τύρου Καπὶ: ἀΐθ Εγάθ, ἀδβ πορθηγοίομθο Μϑογ, ἀθγ ἔϑιοιίθ Γλιΐ- 
Κγοὶβ ὑπὰ ἀονς Τίίαπθ ἄτμοι, ἀθὺ ἄθῃ σϑῆζθη Καθὶβ υπηβομηῦτ, 

89. Ὕοηπ πἰγκΠ οι ἀϊθ Τιθέθη ἀθῦ Εγάθ ἀπϑηά] οι ἀπᾶὰ ἄθγ ἀξδμον 
ἴῃ δον α!]]9 γοσβαπάθῃ πᾶσθ, νῖθ 68 ἰη ἄορ Τμαὶ ἀυτοῖ ΊοΙογ Ζαπρθ 

ΔΌΒΡΘΒΡΓΟΟ θη ἀπᾶὰ ἰπ8 Θοὶαρ Εἰπμϑίηῃ δὰβ ἄθπι Μυπᾶθ σορ ψϑαΐθῃ 8ι8- 
Βοβθρσαᾶοὶῦ πογάθη ἰϑέ, ἀἶθ πὰν πθηὶρς σοπὶ αϑηζθῃ ογθ] οί ΒδΌθα. 

40. Ἠδ]ῖοβ, ἀθὺ βοβαγίθ βομανζο, πᾶ ἀἷθ σηδάθηγοίομθ 6 ]θηθ. 
41. Τὸοοἢ ἀ88 βοηπθηΐθαθσ, ἀδ8 βίο (ἐπ ἀδὺ Αγυϑίαι 86) σοβδυι- 

πη6]0, ἀπυνγαπ 6 ]Ὁῦ ἄθη ρτόβϑοη ΗΠ πιπ)θ]βγαθηι. 
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45 [194-196 Κ., 161--169 86] Ῥωστ, ἀθ πο. ἦπ οἵθο Ἰαπ. 16 Ρ. 929 Ο κατὰ 
στάϑμην, φησὶ Δημόκριτος, ἱσταμένη 80. ἥ σελήνη] τοῦ φωτίζοντος ὑπολαμβάνει 
χαὶ δέχεται τὸν ἥλιον" ὥστ᾽ αὐτήν τε φαίνεσϑαι καὶ διαφαίνειν ἐχεῖνον εἰχὸς 
ἦν. ἡ δὲ πολλοῦ δεῖ τοῦτο ποιεῖν" αὐτή τε “γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα χἀχεῖνον 
ἀπέκρυψε χαὶ ἠφάνισε πολλάκις ἡ ἀπεσκεύασεν δὲ οἱ αὐγάς᾽ ὥσπερ φησὶν 
ἜἘ. ἔστε αἷαν [80 Ηᾶ88. χαϑ. -- μήνης᾽, καϑάπερ εἰς νύχτα χαὶ σχότος οὐκ 

εἰς ἄστρον ἕτερον τοῦ φωτὸς ἐμπεσόντος... ἀπολείπεται τοίνυν τὸ τοῦ Ἔμπε- 
δοκχλέους, ἀνακλάσει τινὶ τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν σελήνην γίγνεσθαι τὸν ἐνταῦϑα 
φωτισμὸν ἀπ᾽ αὐτῆς. ὅϑεν οὐδὲ ϑερμὸν οὐδὲ λαμπρὸν ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς, 
ὥσπερ ἥν εἰκός, ἐξάψεως χαὶ μίξεως (τῶν) φώτων γεγενημένης, ἀλλ᾽ οἷον. αἵ 
τε φωναὶ κατὰ τὰς ἀνακχλάσεις ἀμαυροτέραν ἀναφαίνουσι τὴν ἠχὼ τοῦ φϑέγ- 
ματος ...»᾿ ὡς αὐγὴ -- εὐρύν᾽ [{τ. 48] ἀσϑενῆ χαὶ ἀμυδρὰν ἀνάρροιαν ἴσχει 
πρὸς ἡμᾶς διὰ τὴν κλάσιν ἐκλυομένης τῆς δυνάμεως. 

ἀπεστέγασεν δέ οἱ αὐγάς, 
ἔστ᾽ ἂν ἴηι χαϑύπερϑεν, ἀπεσχνίφωσε δὲ γαίης 
τόσσον ὅσον τ᾽ εὖρος γλαυχώτειδος ἔπλετο μήνης. 

48 [192 Καὶ, 1688 5.) Ῥιστ. (χὰ ἔν. 42) 929 ΕΒ. Ῥηπ ἄθ ρσον. Π 10 ΘΧ διτηθη. 
Αὐοδοσ Ρ.92: ἔέπας ὑογο ἰμηῖθη πο ὑηερίς ριυξαξαν α 8οῖε μία ργουϊδοπξαηε ἀδϑι- 
Ἰκ ΕΥ̓ ἵμοθηι, οὐὴν ροΐδι8 ἐιϑέαν' 8ρθοιἶ οαϑει ἴηι 86 ἐποϊἀεηέοηι Γογηίαπε γοοὶρίας  φιιοην- 
αανιοάμηι Ἐνιρεάοοῖεθ: “᾽πε αοοὶρίεηδ ἱμπανὶβ σἰοδιιδ πιασηῖιηι ἴαν- 
σωρεέφιο [οὐον αι 8 ἰαγ σι 86) ποι ἐἰϊῖοο γεύυοΥϑι.8 68ὲ πὲ ΟΕΥΥΘΉ 8 
οαεΐπηι αὐξἱησονεῖ, 

ὡς αὐγὴ τύψασα σεληναίης χύχλον εὐρύν... 
44 [188 Κι, 1581 51] Ῥυστ, ἀθ σι. οὐ. 12 Ρ. 400 Β ὑμεῖς ὀὲ τοῦ μὲν Ἐμπεδο- 

κλέους καταγελᾶτε φάσκοντος τὸν ἥλιον περὶ γῆν [ναὶ]. Α ὅθ 8, 110, 29] ἄἀνα- 
χλάσει φωτὸς οὐρανίου γενόμενον αὖϑις ἡ ἀνταυγεῖν -- προσώποις. 

ἀνταυγεῖ πρὸς Ὄλυμπον ἀταρβήτοισι τιροσώποις. 
αΑῦ [190 Κ., 184 5] Ασα, ἴῃ Αταῖ, 16 [ἃ δδ ρΡ. 92, 54]: 

χυχλοτερὲς τιερὶ γαῖαν ἑλίσσεται ἀλλότριον φῶς. 
46 [189 Κι, 155 58} Ῥυστ, ἀθ ἴβο. ἴῃ οὐδ) ἴθπδο 9 Ρ. 920 Β εν Μοπὰ ἰδὲ 

ΠΩΣ Ηϊονννεῖ 86} τοεῖξ οἰ ἐγηΐ, τῆς δὲ γῆς τρόπον τινὰ ψαύει καὶ περιφερομένη 
πλησίον “ἅρματος --- ἀνελίσσεται᾽, “φησὶν Ἐ., “ἢ τε περὶ ἄχραν πἘπκπ 
ῖοκο νοὶ 18---25 ΒΘΠΒΙΔ ΘΗ) οὐδὲ γὰρ τὴν σκιὰν αὐτῆς ὑπερβάλλει πολλά- 

κις ἐπὶ μικρὸν αἰρομένην τῶι παμμέγεϑες εἶναι τὸ φωτίζον, ἀλλ᾽ οὕτως ἔοικεν 

ἐν χρῶι χαὶ σχεδὸν ἐν ἀγκάλαις τῆς γῆς περιπολεῖν, ὥστ᾽ ἀντιφράττεσϑαι πρὸς 

45, ὸν Μομπαᾶ ἀθοϊκι ἰῃγ (ον. ϑοπηθ) αἷθ σίγα ]θι αὐ, τ ϑβγθπα 5810 

ἀατῦθοσς ἰηρθμδ, πὰ γϑγάυπ οὶ βουΐθὶ νοὰ ἀθν Ετάθ, 8418 αἴθ Βγοίίθ 

ἀθ8. Ὀἰαυδυρσίσοθ Μοπάθα Ὀοίγαρί, 

43, βοβαϊὰ ἀας ϑοπποπ θοῦ ἄθη πποϊΐοπ Κι σοὶβ ἀθ8 Μοηᾶθβ μοϊτοξέθη, 

Κοῆγχέ 68 βοίοτί ζυσῦοκ τπὶ ἀθη Ηἰΐπιπιθὶ τὰ Τυϑυΐ σὰ ουσθίομθῃ. 

44. βὰς δοπηθηπ ον βίσϑ!] ἄθπι ΟἸγροβ πΐὲ ἔαγομι]οβοπὶ ΑμΕ]12 

δπέρορεη. 
4ῦ. Ἐπη Κγοίβυαμαοθ, ἐτοιηάθθ ἰοὺ ἀτθθῦ οἷο ἀπὶ ἀἷθ Ετάθ (Ἃ167" 

Μοπα). 
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τὸν ὕλιον ὑπ᾽ αὐτῆς μὴ ὑπεραίρουσα τὸν σχιερὸν χαὶ χϑόνιον καὶ νυχτέριον 
τοῦτον τὸν τόπον, ὃς γῆς χλῆρός ἐστι. διὸ δεχτέον οἶμαι ϑαρροῦντας ἐν τοῖς 
τῖς γῆς ὅροις εἶναι τὴν σελήνην ὑπὸ τῶν ἄχρων αὐτῆς ἐπιπροσϑουμένην ἴδπ- 
βου! οαϑοημα δὴ ἔν. 48 7) 

ἅρματος ὡς πέρι χνοίη ἑλίσσεται ἥ τε παρ᾽ ἄχραν ... 
ΑἼ [191 Κ', 1586 58] Αἰκεορ. ΒΟΚΚ. 1 387,18 [Συναγωγὴ λέξεων χρησ!] ἀγής: 

τοῦτο ἀπὸ συνϑέτου χαταλείπεται τοῦ εὐαγὴς ἢ παναγής. ᾿Εμπεόοχλῆς" 
ἀϑρεῖ μὲν γὰρ ἄναχτος ἐναντίον ἁγέα χύχλον. 

48. [191 Κι, 100 85:1 Ρυστ. υδοβί. Ρ]δίοη. 8 ῥ. 1000 Ε' οἱ τῶν ὡρολογίων 
γνώμονες οὐ συμμεϑιστάμενοι ταῖς σχιαῖς ἀλλ᾽ ἑστῶτες ὄργανα χαὶ χρόνον 
μέτρα γεγόνασι μιμούμενοι τῆς γῆς τὸ ἐπιπροσϑοῦν τῶι ἡλίωι περὶ αὐτὴν 
ὑποφερομένωι, χαϑάπερ εἶπεν Ἐ." 

γύχτα δὲ γαῖα τέϑησιν ὑφισταμένοιο() φάεσσι. 
49 [198 Κι, 161 58) Ῥυστ. Φυδοθβί. οοαν. 1 Ρ. 120 Εὶ σχοτεινὸς γὰρ ὧν ὃ ἀὴρ 

χατ᾽ Ἐμπεδοχλέα 

γυχτὸς ἐρημαίης ἀλαώπιδος 
ὅσον τῶν ὀμμάτων ἀφαιρεῖται τοῦ προαισϑάνεσϑαι διὰ τῶν ὦτων ἀποδίδωσιν. 

560 [0] ὙΖετΖ. ΑἸΙος. Ο 88 ὅπερ φησὶν ᾿Εμπεδοχλῆς εἴτε τις τῶν ἑτέρων᾽" 
Ἶρις δ᾽ ἐκ πελάγους ἄνεμον φέρει ἢ μέγαν ὄμβρον. 

51 [202 Κ., 168 561] ΒΈκοΡιακ. βομοιηδίϊβπιὶ Ηοπι. οο. Πδυτηϑίδαϊηϊ ἴῃ Θ' αΓΖΙΪ 

Ἐπ. απᾶ. ν᾿. 145 [«ἃ ΕἘλ., Μ. Ρ. 111, 10] ἀνόπαια" οἱ μὲν ἀφανῆ, τινὲς δὲ τὸ 
ἄνω φέρεσϑαι. ᾿Εμπεδοχλῆς᾿ καρπαλίμως δὲ ἀνόπεαν᾽ ἐπὶ τοῦ πυρός. 
ἐξ οὗ δῆλον ὅτι χαὶ οὐδετέρου γένους ἐστὶ τὸ ἀνόπαιον. 

χαρπαλίμως δ᾽ ἀνόπαιον.. .. 
δ5 [201] Κ., 162 8:1 Ροσι,. ἴῃ Τίπι. ρ. 141 [Ε Ρ. 8335 Βοῃπ,.} χαὶ γὰρ ὑπὸ γῆς 

ῥύαχές εἰσι πυρός, ὡς πού φησι καὶ ἜἘ. 

πολλὰ δ᾽ ἔνερϑί(ε) οὔδεος τευρὰ καίεται. 
δ8 [204 Κι, 161 5] ΑΕιβτ. ἀρ ρθη. οἵ οοῖτ. Β 6. 3841 διέχρινε μὲν γὰρ τὸ 

Νεῖχος, ἠνέχϑη δ᾽ ἄνω ὁ αἰϑὴρ οὐχ ὑπὸ τοῦ Νείκους, ἀλλ᾽ ὁτὲ μέν φησιν 
ὥσπερ ἀπὸ τύχης “οὕτω -- ἄλλως", δτὲ δέ φησι πεφυχέναι τὸ πῦρ ἄνω φέ- 
ρεσϑαι, ὃ δ᾽ ᾿αἰϑήρ φησί, μακχρῆισι --- ῥίζαις [ἴτ. 84). ΙΡῈΜ Ῥᾶγϑ. Β 4. 
196619 ἄτοπον οὖν εἴτε μὴ ὑπελάμβανον εἶναι εἴτε οἰόμενοι παρέλιπον, καὶ 
ταῦτ᾽ ἐνίοτε χρώμενοι, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς οὐχ ἀεὶ τὸν ἀέρα ἀνωτάτω ἀποχρί- 
γεσϑαί φησιν, ἀλλ᾽ ὕπως ἂν τύχηι. λέγει γοῦν ἐν τῆι χοσμοποιίαι ὡς οὕτω 
συνέχυρσε... ἄλλως 

46. 16 ἀθ8 Ῥαρθπβ ΝᾺΡΘ βίος ἀγθῃῦ, ἀϊθ ἂπὶ ἀδ8 ἃιββογβίθ {Ζ ες 
τυἱγ δεῖ. 

47. ὉΠ δ᾽ βοβϑαῦ ἄθπι ἢοι ρθη Κι τοῖβθ ἀθ8 Ηΐθυτῃ ϑηίρθρθῃ. 
458, ΑΡοῦ Νδομύ θονγκι αἰ6 Ετάθ ἐὰν ἀΐθ Βίγα]θὴ α6 7 ϑόππθ, πθ μὰ 

αἴθθθ απίθυ βἷθ Βἰμαρϑΐ, 
49. Τοῦ δἰ ββδηιθη, δ]παδυρίσοη ΝΟΒί, 
ὅ0. Ιτῖ8 Ὀτπρῦ δὰ8 ἄθπὶ Μϑϑσθ ΥΙπα οάθὺ στοόββθὴ ΒΘρΡΘΏΡΊΙ85. 
51. Ἡυτγιρ ἀροῦ (μὴν ἀας δι γ) ποῖ Οὔ θη. 
52, ΜΊοΙΘ Εϑαθυ Δροῦ Ὀτθηηθη ἀηΐοῦ ἀθπὶ Βοάθῃ, 
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οὕτω γὰρ συνέχυρσε ϑέων τοτέ, ττολλάχε δ᾽ ἄλλως. 
51 [208 Κι, 100 5:1 ΑΕι8Υ. ἀθ ρθη. οὗ οοῖτ. Β Ἴ. 3345 6 [χα ἔτ. 53] 

αἰϑήρ (δ᾽ αὖ) μαχρῆισι χατὰ χϑόνα δύετο ῥίζαις. 
δῦ [451 Κι, 165 51 ΑΕΙΒΥ, Μούθοτοὶ. Β 8, 8351:24 ὁμοίως δὲ γελοῖον καὶ εἴ 

τις εἰπὼν ἱδρῶτα τῆς γῆς εἶναι τὴν ϑάλατταν οἴεταί τι σαφὲς εἰρηκέναι, κα- 
ϑάπερ Ἐ. 

γῆς ἱδρῶτα ϑάλασσαν. 
δ6 (206 Κὶ., 1064 51] ΗΕΡΗΑΈΘΥ. Εποῦ, 1 ̓. 4, 8 Ὑ οβίφ. ᾿Ἐμπεδοχλῆς" 

ἃλς ἐπάγη διπτῆισιν ἐωσμένος ἠξδλίοιο. 

δ [282--284 Κι, 244-246 81] 1--8 ϑιερι. ἄθ οδοῖο ὅδ6, 29, πῶς δὲ ἂν εἴη 
μίξεως σημαντιχὸν ἡ ἀναύχενος κόρση καὶ τἄλλα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐμπεδοχλέους 
λεγόμενα γυμνοὶ --- μετὠώπων᾽ καὶ πολλὰ ἄλλα, ἅπερ οὐχ ἔστι μίξεως πα- 
ραδείγματα; 1 ΑἈΙΒΤ. ἀθ0 οδοῖο Γὶ 2. 8000 26 ἔτι δὲ τοσοῦτον ἐπανέροιτ᾽ 
ἄν τις πότερον δυνατὸν ἢ οὐχ οἷόν τ᾿ ἦν κινούμενα ἀτάχτως καὶ μείγνυσθαι 
τοιαύτας μίξεις ἔνια ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα. λέγω 
δ᾽ οἷον ὀστᾶ χαὶ σάρκας, χαϑάπερ Ἔμπ. φησι γίνεσϑαι ἐπὶ τῆς Φιλότητος" λέγει 
γὰρ πολλαὶ --- ἐβλάστησαν᾽ 

ἦι πολλαὶ μὲν χόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν, 
γυμνοὶ δ᾽ ἐπλάζοντο βραχίονες εὔνιδες ὥμων, 
ὄμματά τ᾽ οἵἴ(α) ἐπλανᾶτο πενητεύοντα μετώπων. 

δ8 [0] ϑχερι, ἀθ οδϑῖο 581, 18 (πδοὶ ἔγ. 85, 18) ἐν ταύτηι οὖν τῆι χκατα- 
στάσει [α]8 ἄον βέγοῖξ ποὺ πίομῦ ρϑης ζυγοκροίγοίοθη)] ἑἱμουνομελῆ ἔτι τὰ 
γυῖα ἀπὸ τῆς τοῦ Νείχους διαχρίσεως ὄντα ἐπλανᾶτο τῆς πρὸς ἄλληλα μί- 
ξεως ἐφιέμενα᾽. 

59 [284-281 Κ', 254--286 8) 1-- βτμρι. 6 οδοῖο δ81, 20 (βϑοὴ ἔγ. 58) 
αὐτὰρ ἐπεί, φησί, κατὰ -- δαίμων, ὅτε τοῦ Νείχους ἐπεχράτει λοιπὸν ἡ 
Φιλότης “ταῦτά τε --- ἐξεγένοντο᾽. ἐπὶ τῆς Φιλότητος οὖν ὃ Ἐμπεδοκλῆς 
ἐχεῖνα εἶπεν, οὐχ ὡς ἐπικρατούσης ἤδη τῆς Φιλότητος, ἀλλ᾽ ὡς μελλούσης ἐπι- 
χρατεῖν, ἔτι δὲ τὰ ἄμικτα καὶ μονόγυια δηλούσης. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μεῖζον ἐμίσγετο δαίμονι δαίμων, 

ὅ8. Ῥοηῃ οἷ Ζυζί βιϊθβθ ἰῃ ἴἤτοαι Τϑυΐθ Ὀδ]ἃ 80, υἱϑιἔδοβ,. δυοὶ 

Δ αοΥ8 Ζυβαπηηθη (πἰξ ἀοπ εἰγίσοη Εἰοηιδηί 6). 

θ4. Ὁΐθ Γυΐὸ ἰδυομίθ την ἰαπρθὴ ὙΥΌΓΖΘΪη ἴῃ ἀἷθ Ετὰθ Εἰπδ. 
δδ. Τοῦ Ετάθ β'ομιυοῖβθ, ἀδ85 Μϑοϑυ. 

ὅ6. Τ)κ5 83.415 δῦ παγὰ ἔδϑί, ροίσοΐξοη σὸμ ἄγ βοπηθ Κτγᾶξίσθη 
Βισβ θη. 

δ1. Τὰν (ἀν Ἐγαδ) θαϊβργοβϑίθῃ νἱϑῖὶθ Κρίθ οὔπθ Ἠδ]βθ, πδοκίθ 
Αὐπὰθ ἱττίθῃ δἰη πᾶ ΒΟΥ βοπάθσ βομυϊίοση, πὰ Αὐρθη δ] ]οὶῃ ἀθν βεσηθη 
ΔΙ Βο οὶ θη ὈΠΊΠΟΥ, 

58. Μογοίηζοὶ! ἱστύθη ἀἰο ΟἸθᾶθσ ὑθμοῦ γ᾽ ογϊπάπηρ βυομθηά. 
ὅ9. ῬΟΟΒ 818 ἄἀθγ οἷῃθ οὐ τὶ ἄθπι ἀπάθσθῃ (6 Ζιοῦθ πῆ αθηι 

ϑιγεὶ(δὴ) ἴῃ ῳτὄβθοσθιηῃ {ηιΐαηρθ Βαπαρθπιοίῃ παγᾶθ, ἀὰ ἤθίθπ ἀΐθθθ 



200 21, ἘΜΡΕΠΟΚΙΕΒ 

ταῦτά τε συμπέτιτεσχον, ὅπττηι συνέχυρσεν ἕχαστα, 
ἄλλα τε πρὸς τοῖς πολλὰ διηνεχῇ ἐξεγένοντο. 

60 [242 Κ., 261 5.1 Ῥιστ. δᾶν. Οοὶοῖ. 28 ἢ. 1128 Β ταῦτα μέντοι χαὶ πολλὰ 
τούτων ἕτερα τραγιχώτερα τοῖς ᾿Εμπεδοκλέους ἐοικύτα τεράσμασιν ὧν κατα- 
γελῶσιν 

εἱλίσεοδ᾽ ἀχριτόχειρα 
χαὶ βουγενῆ ἀνδρόπρωιρα᾽ (ἴτ. θ1, 2). 

61 [288---241 Κὶ,, 251---2600 51} 1-- 4 ΑΕτ, πδῖ. δηΐπ). ΧΥ͂] 29 Ἐ. ὁ φυσικός φησι 
περὶ ζώιων ἰδιότητος λέγων καὶ ἐχεῖνος δήπου γίνεσϑαί τινα συμφυῆ καὶ κράσει 
μορφῆς μὲν διάφορα, ἑνώσει δὲ σώματος συμπλαχέντα᾽ ἃ δὲ λέγει ταῦτα ἐστι 
πολλὰ--γυίοις 2 ΒΊμΜΡι, Ῥῃνβ.311, 83 ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς κατὰ τὴν τῆς Φιλίας 
ἀρχήν φησι γενέσϑαι ὡς ἔτυχε μέρη πρῶτον τῶν ζώιων οἷον χεφαλὰς καὶ χεῖρας 
καὶ πόδας, ἔπειτα συνιέναι ταῦτα ᾿ βουγενῆ --- ἐξανατέλλειν, ἀνόρογενῆ δηλο- 
νότι βούπρωιρα, τουτέστιν ἐκ βοὸς καὶ ἀνθρώπου. καὶ ὅσα μὲν οὕτω συνέστη 
ἀλλήλοις ὥστε ὀύνασϑαι τυχεῖν σωτηρίας, ἐγένετο ζῶια καὶ ἔμεινεν διὰ τὸ 
ἀλλήλοις ἐχπληροῦν τὴν χρείαν, τοὺς μὲν ὀδόντας τέμνοντάς τε χαὶ λεαίνον- 
τας τὴν τροφήν, τὴν δὲ γαστέρα πέττουσαν, τὸ δὲ ἧπαρ ἐξαιματοῦν. χαὶ ἥ 
μὲν τοῦ ἀνθρώπου χεφαλὴ τῶι ἀνϑρωπίνωι σώματι συνελϑοῦσα σώιζεσϑαι 
ποιεῖ τὸ ὅλον, τῶι δὲ τοῦ βοὸς οὐ συναρμόζει χαὶ διόλλυται ὅσα γὰρ 
μὴ κατὰ τὸν οἰχεῖον συνῆλθε λόγον, ἐφϑάρη. 2 ΑἈΕΙ5Τ. Ρῆγ8. Β Ἴ. 198Ὁ.29 
ὅπου μὲν οὖν ἅπαντα συνέβη ὥσπερ κἂν εἰ ἕνεχά του ἐγίνετο, ταῦτα μὲν 
ἐσώϑη ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου συστάντα ἐπιτηδείως ὅσα δὲ μὴ οὕτως, ἀπώλετο 
χαὶ ἀπόλλυται, χαϑάπερ Ἐ. λέγει τὰ βουγενὴ ἀνόρόπρωιρα 

πολλὰ μὲν ἀμφιπρόσωττα καὶ ἀμφίστερνα φύεσϑαι, 
βουγενῆ ἀνδρόπρωιρα, τὰ δ᾽ ἔμπαλιν ἐξανατέλλειν 
ἀνδροφυῆ βούχρανα, μεμειγμένα τῆι μὲν ἀτε᾿ ἀνδρῶν 

τῆι δὲ γυναιχοφυῆ, σχιεροῖς ἠσχημένα γυίοις. 
62 [248---2δ5 Κὶ., 262---269 5.11] 1--8 ϑῖμρι, Ῥῆγβ. (ζὰ Αὐῖβῇ. ἃ. Ὁ.) 881, 29 

εἰπόντος δὲ τοῦ Ἐμπεδοχλέους ἐν τῶι δευτέρωι τῶν Φυσιχῶν πρὸ τῆς 
τῶν ἀνόρείων χαὶ γυναιχείων σωμάτων διαρϑρώσεως ταυτὶ τὰ ἔπη" 

γῦν δ᾽ ἄγ᾽, ὅπως ἀνδρῶν τε πολυχλαύτων τε γυναιχῶν 
ἐνγυχίους ὅρττηχας ἀνήγαγε χρινόμενον στῦρ, 

τῶνδε κλύ᾽" οὐ γὰρ μῦϑος ἀπτόσχοπος οὐδ᾽ ἀδαήμων. 

Οἰϊοαδν σαβδιησηθη, τῖθ ρογαὰθ ἀἷθ δἰ μζθΊ θη βίο ἐταΐθη, πᾶ δυοὶ νἱθὶ 

ἈΠαΥΘΒ δυβϑογάθηι θηΐβργοβδίθ ἀβ βίοι. δηθί μηδ σϑὶ ῃθηᾶ, 
60. ΘοΒ]ορρ βδιρθ πιὶδ ἀηζϑ]σοη Ηδβπάρη. 
61. 1᾽)6 (λείδοί 65) ππαοθβθη νἱϑὶθ ὐθβομβδρίθ ἨΘΥΤΟΣ τγδ ἀορρϑίθτῃ 

ἀὐϑβίομῦ υηᾶ ἀορρδβὶίον Βτιιβὲ, Οἰθβίδ! θη, σοσὰ Μϑηποι δἰπίθῃ ΟΟΒΒθη, 

ἰδυομύίθη δαΐ, δηάθσθ υπροθησγὶ ΜΆΠΠοΥ οἰ θ6 πὶ ΟΟμβθηκορίθη, ΜΊβοΣ- 
Βεβομβδρίθ, ΒΪΘΥ τηϑηηθγ- ἀογῦ ἔγαπθηρδβία!εἶρ, τηϊῦ Ὀοβομαιθίθῃ βομδιη- 

εἰϊοάθγη ψϑύβθθθῃ. 
62. Φοίχί πόολ]δη Βὅτθ ἔο]ρθηᾶθβθ, ττῖθ ἀ88. βίοι δυιββομοιἀϑηθ ΕΘΌΘΥ 

αἴθ 'π Νδοδὺ νϑυ} ]]ύθη ργοββθη ἀθὺ ὈΘΚΙ ρθη βυγουίθη ΜΆΠμοΣ ἀπα ΕὙΘΊΘΙ 
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οὐλοφυεῖς μὲν πρῶτα τύποι χϑονὸς ἐξανέτελλον, 
ὅ ἀμφοτέρων ὕδατός τε χαὶ ἔδεος αἶσαν ἔχοντες" 

τοὺς μὲν πῦρ ἀνέπεμτις ϑέλον πρὸς ὁμοῖον ἱχέσϑαι, 
οὔτε τί “τω μελέων ἐρατὸν δέμας ἐμφαίνοντας 
οὔτ᾽ ἐνοπὴν οἷόν τ᾽ ἐπιχώριον ἀνδράσι γυῖον. 

ταῦτα οὖν εἰπόντος τοῦ Ἐμπεδοκλέους ἐφίστησιν (Αὐἱδε), ὅτι καὶ αὐτὸς (Εχιρ.) 
ὡς ἔοικε σπέρμα πρὸ τῶν ζώιων γεγονέναι φησί. καὶ τὸ ᾿οὐλοφυὲς μὲν 
πρῶτα᾽ παρ᾽ αὐτοῦ εἰρημένον σπέρμα ἦν οὕπω μελέων ἐρατὸν ὁέμας 
ἐμφαῖνον ... εἰ δὲ τὸ σπέρμα ἣν, ϑαυμαστῶς μοι ὁοχεῖ τὸ ᾿οὐλοφνὲς᾽ 
αὐτῶι ἐπιπρέπειν. οὐλοφυὲς γὰρ ἐκεῖνο χυρίως ἐστίν, ὃ χαϑ᾽ ὅλον ἑαυτὸ πᾶν 
ἐστιν ὅπερ ἄν ἐστι [νἱο]]οἰοις ἂν ἦν} μήπω γενομένης ἐν αὐτῶι διαχρίσεως (νεὶ. 
ῬΒΠΟΡ. ζὰ Αγ. 1. 819,29) 8.Ατήβε, ΡΉνβ. Β 8. 199} 1 ἔτει ἀνάγχη σπέρμα γενέσϑαι 
πρῶτον, ἀλλὰ μὴ εὐθὺς τὰ ζῶια καὶ τὸ “οὐλοφυὲς μὲν πρῶτα᾽ σπέρμα 
ἦν. ἔτι καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἔνεστι τὸ ἕνεκά του, ἧττον δὲ διήρϑρωται. πότερον 
οὖν χαὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἐγένετο ὥσπερ τὰ βουγενῆ ἀνδρόπρωιρα [ἴν. 61, 
2] οὕτω καὶ ᾿ ἀμπελογενῆ ἐλαιόπρωιρα᾽ ἢ οὔ; ἄτοπον γάρ. ἀλλὰ μὴν ἔδει γε, 
εἴπερ χαὶ ἐν τοῖς ζώιοις. 

68 [251 Κ., 210 5.1 Απιδτ. ἄθ ρθη. δηΐπη. Α 18. 1220 10 φησὶ γὰρ (ἔπιρ.) ἐν 
τῶι ἄρρενι καὶ τῶι ϑήλει οἷον σύμβολον ἐνεῖναι, ὅλον δ᾽ ἀπ᾽ οὐδετέρον ἀπιέ- 
ναι, ᾿ ἀλλὰ -- ἀνδρὸς. 

ἀλλὰ διέσπασται μελέων φύσις" ἡ μὲν ἐν ἀνδρός ... 
64 [280 Κι, 212 5} Ῥωστ. αᾳαδοβί. ἡδί, 21. 9117 Ο ἢ καὶ τὸ συντρέφεσϑαι καὶ 

συναγελάζεσϑαι τὰ ϑήλεα τοῖς ἄρρεσιν ἀνάμνησιν ποιεῖ τῶν ἀφροδισίων καὶ 
συνεχχαλεῖται τὴν ὄρεξιν᾽ ὡς ἐπ᾿ ἀνθρώπων Ἐ. ἐποίησε" γε]. ΑΈτισΒϑ Υ͂ 19, ὅ 
[Α 12 8, 118, 28] 

τῶι δ᾽ ἐπὶ καὶ Πόϑος εἴσι δι᾿ ὄψιος ἅμματα μίσγων 
θὅ (289. 260 Κὶ., 213. 214 58:1} Απιδτ, 6 ρθη. δηΐτη. ἀ. 11. 128123 εἰ τὸ ϑῆλυ 

καὶ τὸ ἄρρεν ἐν τῆι χυήσει διαφέρει καϑάπερ Ἐ. λέγει “ἐν -- ἀντιάσαντα᾽ 
Ἀπιθυ. ἀθ ρθη. 8ῃ. Δ 1. 1641 τὰ μὲν γὰρ εἰς ϑερμὴν ἐλθόντα τὴν ὑστέραν 
ἄρρενα γίνεσϑαί φησι, τὰ δ᾽ εἰς ψυχρὰν ϑήλεα, τῆς δὲ ϑερμότητος καὶ τῆς 
ψυχρότητος τὴν τῶν καταμηνίων αἰτίαν εἶναι ῥύσιν ἢ ψυχροτέραν οὖσαν ἢ 
ϑερμοτέραν χαὶ ἢ παλαιοτέραν ἢ προσφατωτέραν". 

885 Τὐοθὲ Ὀυδομίθ, Ῥθηη ἀἷθ Τϑῆγο ἰδὲ πίοδῦ χίθ]οβ οἄϑὺ ἀπκυπαϊρ, 
Ζυθτδὺ ἰδυομύθη το ρΘὈ8}16 ἘΣαΚΙασρθη δαΐ, (6) ἀϊθ ποῖδ ἴἄγθηὶ το ρθη 

Αμίοῖ! ὙΠ ββοῦ ἀπὰ Ὑ ἄστηθ δυβροδίδιίθὶ πατθη, ΐθβθ πψαγὲ ἀδ8 ΕθοΣ 
ἴη αἴθ Ηδμθ, ἰπάθηι 65. σὰὄ ἄθῃι ΟἸ]θίομθα (θην Η ριπιο δι: 7) ὨϊπβίσθὈίθ. 
516 οι σίθη ποοῖ πίον ἀθγ ΟἸοᾶον 1] ομΘ Οἰθβία!ὶ ποοὰ βάμηπηθ οδν 

ΒοΒδηρ θα, τὴῖθ 65 οὶ ἄθη Μομβοθθη ὥὈ]Π ΘΟ ἰβύ, 
68. ΑΘ ἀθγ Ὁτεργαηρ ἀογ (ρμεπϑοΠοδση) ΟἸθάον Ἰορὺ αὐβοίπαηάου: 

ἀδ8 οἷπθ Ἰἰθρὲ ἴῃ ἄθπὶ τηᾷηη ἤθη, (αα5 ἀπάθγο ἐπ ἄθηι τρεϊδισῆθη ϑαπιδη 

υϑγ δον σ6η). 
64. Τῆπὴ πδλῦ δυοι ἀἷἶθ 1, ΘὈοββθμηβαοδὺ ἀυτοι ἀδ8 Αὑρθ ἀπᾶ ΒΟ] ηρὲ 

ἘΘββθη ἀπὲ ἴδῃ. 
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ἐν δ᾽ ἐχύϑη χαϑαροῖσι" τὰ μὲν τελέϑουσι γυναῖχες, 
ψύχεος ἀντιάσαντα, {τὰ δ᾽ ἔμτταλιν ἄρρενα ϑερμοῦλ. 

66 66 [261 Κ', 215 85:1 ϑσβοσ,. δὰ Ἐπ. Ῥῆοθη. 18 ἡ μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοχα : 
Ἐ. ὁ φυσιχὸς ἀλληγορῶν φησι 'σχιστοὺς λειμῶνας ᾿Αφροδίτης᾽, ἐν οἷς ἡ 
τῶν παίδων γένεσίς ἐστιν. Εὐριπίδης δὲ ταὐτὸν τούτωι φάσκων τήν τε ἔννοιαν 
τὴν αἰσχρὰν ἀπέφυγε καὶ τοῖς ὀνόμασιν οἰχείοις ἐχρήσατο καὶ τεχνικοῖς ταῖς 
μεταφοραῖς, σπόρον καὶ ἄλοκα λέγων. 

εἰς σχιστοὺς λειμῶνας... Ἀφροδίτης. 
61 [262---264 Κ,, 216-218 58:) 1--3 Θλτεν. δὰ Ηίρροον. ΕΡ. ΥἹ 48 [ΧΥῚῚ Α 

Ρ. 1002 Κ') τὸ μέντοι ἄρρεν ἐν τῶι δεξιῶι μέρει τῆς μήτρας κυΐσχεσϑαι καὶ ἀλ- 
λοι τῶν παλαιοτάτων ἀνόρῶν εἰρήχασιν᾽ ὃ μὲν γὰρ Παρμενίδης οὕτως ἔφη 
 δεξιτεροῖσι --- κούρας᾽ [{τ. 117]. ὁ δ᾽ Ἐ. οὕτως" ἐν --- μᾶλλον 

ἐν γὰρ ϑερμοτέρωι τοχὰς ἄρρενος ἔπλετο γαστήρ᾽ 
χαὶ μέλανες διὰ τοῦτο χαὶ ἀνδρωδέστεροι ἄνδρες 
χαὶ λαχνήεντες μᾶλλον. 

68 [200 Κ., 230 5:1 Απιθτ. ἅθ βθη. δπίπι, Δ 8, 1711 τὸ γὰρ γάλα πεπεμ- 
μένον αἷμά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ διεφϑαρμένον. Ἐ. δ᾽ ἢ οὐκ ὀρϑῶς ὑπελάμβανεν 
ἢ οὐκ εὖ μετήνεγχε ποιήσας ὡς τὸ γάλα] 

μηνὸς ἐν ὀγδοάτου δεχάτηι πύον ἔπλετο λευχόν. 
69 [0] 

δέγονοι 
Ῥποσι, ἱπ Η. Ρ. Πὶ 834, 25 ΚιοΙ]. ὅτε χαὶ Ἐ. οἷδεν τὸν διπλοῦν τῶν γεννή- 

σεων χρόνον νοι Ἰ υπᾷ 9 Μοηδίοη)]. διὸ χαὶ τὰς γυναῖχας χαλεῖ διγόνους 
νεῖ. Αὔτ. Υ̓͂ 18,1 [Α 15 8. 114,18] 

ἼΟ (Ρ. 414 ΚΙ 
ἀμνίέον 

Βυεῦβ ΒΡ 68. 229 ἢ. 166,12 Αγ θογα. τὸ δὲ βρέφος περιέχεται χιτῶσι, 
τῶι μὲν λεπτῶι χαὶ μαλαχῶι" ἀμνίον αὐτὸν Ἐ. καλεῖ. 

11 [150--158 Κι, 210---218 861] ϑιμρι, ἀθ οδϑῖο ὅ29, 28 
εἰ δέ τί σοι περὶ τῶνδε λιπόξυλος ἔτελετο ττίστις, 

θὅ. Ιῃ ἄθῃ σοίπθη ϑοΐοοδα ϑυρίθββθῃ βὶθ βίοῃ (67 ηιᾶπηπ οἣδ ἀπά 
τυεἱ δ οἶδ δαπιθη). ΤΥοβθη βἰθ πὰ ἀδ Κι] 6 8ῃ, 80 ϑηϊβίθῃθη Μβάομθῃ, 

(ἐγ οἤοη δἰα αὖον Ἡγάγηιθ, Κπαϑθηλ. 
θ6. Ιῃ ἀΐθ φϑβρδὶύθῃθῃ ἀπθη ἀθγ ΑΡἈτγοάϊίο. 
61. Ῥϑμη ἱπὶ ψἄτιηθσθη ϑοΐλοοϑθθ Ὀτίηρί ἀοὺ Τωοῖ θ᾽ πιᾷ πη] ομθβ (θ- 

ΒΟ θοὸς σὰς οι. Ὁπᾶ ἄδτγαπι βἰπὰ ἀΐθ Μίδππον βου τ ἄγζου πὰ ππδηη- 

διαΐθου ἀηα ΥϑΌΟΒΘΣ, 
68. Απὶ ζϑμηΐίθῃ Ταρθ ἀθ8 δοῃίθῃ Μοπαὶβ ρῇορί ας βίμί τιϑῖββου 

Βιοβὲ χὰ ποσᾶάθῃ. 
69. Θορροϊγβομεῖς (ὦ. ἡ, ἐηὶ 7. ἐπα 10. ἥοπαί σεδάγ πα). 
τὸ. βοδδἕμδαι (πιδνψοπαὶ 6). 

11. ϑμη εἴτα Ποῖη ΟἸδαθθ πἰοτᾶθου. ποοῖι πιδηροί μαῦρ Ὀ]Π1ΘῸ, τῖθ 
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πῶς ὕδατος γαίης τε χαὶ αἰϑέρος ἠδλίου τὸ 
χιρναμένων εἴδη τὰ γενοίατο χροῖά τε ϑνητῶν 
τόσσ᾽, ὅσα νῦν γεγάασι συναρμοσϑέντ᾽ ᾿Ἰφροδίτηε... 

72 [284 Κι, 214 58:1] Ατηξν. ΥΠΙ 3834 Β οὐ λανϑάνει δέ μὲ καὶ ὅτι χοινῶς 
πάντες οἱ ἰχϑύες χαμασῆνες ὑπὸ Ἐμπεδοκλέους ἐλέχϑησαν τοῦ φυσιχοῦ 
οὕτως" 

πῶς χαὶ δένδρεα μαχρὰ χαὶ εἰνάλιοι χαμασῆνες 

78 [209. 210 Κ. 215. 216 58:1] ϑιμγρι,. ἀθ οδϑίο 580, ὅ (ηβοῖ ἔγ. 11) χαὶ μετ᾽ 
ὀλίγα" 

ὡς δὲ τότε χϑόνα Κύπρις, ἐττεί τ᾽ ἐδίηνεν ἐν ὄμβρωι, 
ἔδεα ποιπινύουσα ϑοῶι πυρὶ δῶχε χρατῦναι ... 

14. [206 Καὶ, 103 5:1] Ῥαστ. Φαδοβῦ. οοηνῖν. Υ 685 Ε' αὐτῶν δὲ τῶν ζώιων 
οὐδὲν ἄν χερσαῖον ἢ πτηνὸν εἰπεῖν ἔχοις οὕτω γόνιμον ὡς πάντα τὰ ϑαλατ- 
τια᾿ πρὸς ὃ χαὶ πεποίηκεν ὁ Ἐ." 

φῦλον ἄμουσον ἄγουσα πολυσπερέων χαμασήνων. 
ἴὸ [280.281 Κι, 311.218 58:1 βτμερι,. ἄθ οδϑῖο 580, 8 (ποὺ 18, 2) 

τῶν δ᾽ ὅσ᾽ ἔσω μὲν πυχνά, τὰ δ᾽ ἔχτοϑι μανὰ πέπηγε, 
Κύτειριδος ἐν πταλάμηισι τιλάδης τοιῆσδε τυχόντα... 

16 [220---222 Κι, 238-285 51] 1--8 Ῥυστ. Οὐδοβί. σοην. 1 2, δ Ρ. 618 Β χαὶ 
τὸν ϑεὸν δρᾶις, ὃν ᾿ ἀριστοτέχναν᾽ ἡμῶν ὁ Πίνδαρος προσεῖπεν, οὐ πανταχοῦ 
τὸ πῦρ ἄνω τάττοντα χαὶ χάτω τὴν γῆν ἀλλ᾽ ὡς ἂν αἱ χρεῖαι τῶν σωμάτων 
ἀπαιτῶσι᾽ ἱτοῦτο ---χελύων τε᾽, φησὶν Ἐ., ᾿ ἔνϑ᾽ --- ναιετάουσαν᾽. 
2. 8 ῬΈΒΒ. ἀθ ἔδο. ἱ. οὐ. 1. 14. ᾿. 921 Ε' οὐδὲ τοῦ πυρὸς τὸ μὲν ἄνω περὶ τὰ 
ὄμματα ἀποστίλβον κατὰ φύσιν ἐστί, τὸ δ᾽ ἐν χοιλίαι καὶ καρδίαι παρὰ φύσιν, 
ἀλλ᾽ ἕκαστον οἰχείως καὶ χρησίμως τέταχται. “ναὶ --- χελύων τε᾿ χαὶ παν- 
τος ὀστρέου φύσιν, ὥς φησιν ὁ Ἐμπεδοχλῆς καταμανϑάνων ᾿ἔνϑ᾽ -- ναιε- 
ταόυσαν᾽. 

τοῦτο μὲν ἐν χόγχαισι ϑαλασσονόμων βαρυνώτοις, 

ἄυγοῦ Μιβοδυηρ σορ ῆδββου, Εγάθ, Τλιῖῦ πὰ βόμπθ βουνοὶ Οὐἰϑβίδ! θα 

πὰ ἘΔΥθΘη ΘΓ 5 θυ] ομθη ίηρθ οπίβίθῃθη Κοπηΐθη, 818 Ἰθίζ ἀυγοι 
αἴθ 1 006 ζυβαπηηθηροίαρ ϑηϊβίαπάθῃ βἰηᾶ,, .. 

τῷ. ὙΪΘ ἀἷθ Βοβθῃ Βᾶἅυτηθ πὰ ἀΐο ΕἼἾΒομΘ π᾿ ἀθγ β'δἰζῆαι.... 

"8. ὙΠ ἰο Δθ6. ἀδπιαὶβ ΑΡῃγοάϊίθ ἀϊ6 Εγάθ, πδοβάθῃι β'θ βἷθ ἱπὶ Νὰ 85 
δοιδηκι, Ὑ ἄστηθ δημδυομοηα ἀθηὶ ταβοθθη Εθοσ σὰγ Εθϑάραπρ ἄθοτ- 

Ββϑῦθη Βα... 
14. δῖ ἔάμγε ἀδ8 βδηρίοβθθ Οθβοβίθοις ἀθῦ βϑπιθηγθίομθη ΕἾΒΟΒΘ, 

“ὃ. οι ἄθηῃ (7ΤΊ6γ 6η) ἀρρογ, αἷθ ἱππθῃ οἷπμ ἔθϑίθδ, δίββθη ΔΌΘΥ οἷῃ 

Ἰοοκτοβ Οοἔάρε σχοίη, αἀΐθ υαπίοῦ ἀθη Ηδηάθη ἀθγ Αρμῃγοάϊθ β8ο]οὴθ 
ΒοΒνν δι πιρ κοῖς ϑγΒδ] θη ΒαΌθα..... 

16. Π]168 ἰδὺ ἀθὺ ἘᾺ1] Βοὶ ἄθῃῃ βοογρθραπσοσίθη βομαίθη ἀν 8886 ὺ- 
ΘΟ ΠΟΥ, ΟΣ 4116 πὶ ἄοὺ ΜΘουβομμθοκθη πη ἀθὺ βίθι βόα! σθη ΒΘΒΠ]4- 
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γαὶ μὴν χηρύχων τε λιϑορρίνων χελύων τε" 
ἔνϑ᾽ ὄψει χϑόνα χρωτὸς ὑπέρτατα ναϊετάουσαν. 

τ. 18 ἴ860. 36Ί Κι, 428. 424 5:1 Ριυστ. Οαδοβῖ. οοην. ΠΙ 2, 2 ρ. 698 τὸ δ᾽ 
ἀειϑαλὲς τοῦτο καὶ ὥς φησιν Ἐ. ἘΠΤΕΡΕΕΥ ΠΕ οὐχ ἔστι ϑερμότητος" οὐδὲ 
γὰρ ψυχρότητος τὸ φυλλοροεῖν. . . ἔνιοι μὲν οὖν ὁμαλότητε, κράσεως οἴονται 
παραμένειν τὸ φύλλον. ἜἘ. δὲ πρὸς τούτωι καὶ πόρων τινὰ συμμετρίαν αἱ- 
τιᾶται τεταγμένως χαὶ ὁμαλῶς τὴν τροφὴν διιέντων. ὥστε ἀρχούντως ἐπερ- 
ρεῖν. ΤΉΕΒΟΡΗΕ. 0808. Ρἰδηΐ. 118,2 εἰ δὲ καὶ συνεχῶς ὃ ἀὴρ ἀκολουϑοίη τούτοις 
86. τοῖς δένδροις], ἔσως οὐδὲ τὰ παρὰ τῶν ποιητῶν λεγόμενα δόξειεν ἂν ἀλόγως 
ἔχειν [οὐδ᾽ ὡς Ἐ. ἀείφυλλα καὶ ἐμπεδόχαρπά φησι ϑάλλειν." καρπῶν 

- ἐνιαυτόν᾽, ὑποτιϑέμενός τινα τοῦ ἀέρος κρᾶσιν, τὴν ἠρινήν, κοινήν. 

(δένδρεα δ᾽) ἐμτιεδόφυλλα χαὶ ἐμτιεδόχαρττα τέϑηλεν 
χαρπτῶν ἀφϑονίηισι κατ᾽ ἠέρα πάντ᾽ ἐνιαυτόν. 

9 [245 Κι, 219 51] ΑΒι57. 46 ρθη. δηΐπη. Α 28, 15151 ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς με- 

μειγμέναι αὗται αἱ δυνάμεις εἰσὶ καὶ οὐ χεχώρισται τὸ ϑῆλυ τοῦ ἄρρενος. 
διὸ χαὶ γεννᾶι αὐτὰ ἐξ αὑτῶν καὶ προΐεται οὐ γονήν, ἀλλὰ κύημα τὰ χαλού- 
μενα σπέρματα. καὶ τοῦτο χαλῶς λέγει Ἐ. ποιήσας ᾿ οὕτω --- ἐλαίας᾽. τό τε 
γὰρ ὠιὸν κὐημά ἐστι καὶ ἔχ τινος αὐτοῦ γίγνεται τὸ ζῶιον τὸ δὲ λοιπὸν τροφή, 
χαὶ ἐκ τοῦ σπέρματος καὶ ἐκ μέρους γίγνεται τὸ φυόμενον, τὸ δὲ λοιπὸν τροφὴ 
γίγνεται τῶι βλαστῶι χαὶ τῆι ῥίζηι τῆι πρώτηι. ΤΉΕΟΡΗΕ. ο888. μἰδηῖ, Α 1,1 
τὰ δὲ σπέρματα πάντων ἔχει τινὰ τροφὴν ἐν αὑτοῖς, ἢ συναποτίχτεται τῆι 
ἀρχῆι καϑάπερ ἐν τοῖς ὠιοῖς" ἧι καὶ οὐ κακῶς Ἐμπεδοκλῆς εἴρηχε φάσχων ὠτο- 

τοχεῖν μακρὰ δένδρεα' παραπλήσια γὰρ τῶν σπερμάτων ἡ φύσις τοῖς 
οιοις. 

᾿ οὕτω δ᾽ ὠιοτοχεῖ μαχρὰ δένδρεα τιρῶτον ἐλαίας. 
80 [246 Κι, 220 5:1 Ῥυστ. Ουδοβί. οοην. Υ 8, 2 Ρ. 658 }) ταῦτα μὲν οὖν ἔφα- 

μεν ἡμεῖς μετρίως λέγεσϑαι" τοῦ δ᾽ ᾿Εμπεόοκλέους εἰρηκότος 

οὕνεχεν ὀψίγονοί τὲ σίδαι χαὶ ὑπεέρφλοια μῆλα 
τὸ μὲν τῶν σιδῶν ἐπίϑετον νοεῖν, ὅτι τοῦ φϑινοπώρου λήγοντος ἤδη καὶ τῶν 
καυμάτων μαραινομένων ἐχπέττουσι τὸν καρπόν᾽ ἀσϑενῆ γὰρ αὐτῶν τὲν ὑγρό- 
τητα καὶ γλίσχραν οὖσαν οὐκ ἐᾷι λαβεῖν σύστασιν ὁ ἥλιος... τὰ δὲ μῆλα καϑ' 
ἥντινα διάνοιαν ὃ σοφὸς ὑπέρφλοια προσειρήχοι, διαπορεῖν .. « (68. ἔο]Ζοη 
ἔν. 148---180). 8. εἰπόντος οὖν ἐκοῦ ταῦτα, γραμματικοί τινες ἔφασαν ὑπέρ- 

φλοιαὰ λελέχϑαι τὰ μῆλα διὰ τὴν ἀχμήν" τὸ γὰρ ἄγαν ἀκμάζειν χαὶ τεϑηλέναι 
φλοίειν ὑπὸ τῶν ποιητῶν λέγεσϑαι (οἰ τί γγογάθη. ΑΠΕΔοῆοΒ τ. Ασα, Διόνυ- 
σος Φλοῖος). ἐπεὶ τοίνυν μάλιστα τῶν καρπῶν ἥ χλωρότης καὶ τὸ τεϑηλέναι 

τῶι μήλωι παραμένει ὑπέρφλοιον αὐτὸ τὸν φιλόσοφον προσαγορεῦσαι. 

Κιδίοη, ὰ Καηπδὶ θὰ ἄθῃ Ἑτάβιοῆ" δαΐ ἀοὲ Οδογβᾶθμθ ἀθγ Ηδυΐ 
Ἰαρθσῃ ΒΘΉ6η. 

ττ. 18. Ἰτητηοῦ ΒΙ ΠΟΥ ἀπ ἱπηπιοῦ ΕὙπΟμὺ Ὀτίπροηάθ Βἅμππιθ ῬΥΔΉσΘῈ 
ἴῃ ΕΌΪΡΘ ἄδν Τα βοθηρ ἀ88 σ8η26 Φ8}Γ ἰπάστο ἰῃ ἀδγ ΕὙΔΟΒίΘ 
ὕὐουτ}]ο, 

19. ὅο Ιϑρβθὴ δγβθ! ο Βομθ6 ΟἸ  νοπᾶμπιθ Επθγ. 

80. ΘΒ 410 ἀΐθ αταημαΐθῃ 80 βρᾶϊγοιξ ὑπᾶ ἀἷθ ἄρίθ] 8ὸ ἄρθγαιιβ 
βαΐαρ βἰηά, 
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81 [241] Κι, 221 5:1 Ρύχττ. Ουδοβὲ. πδί. 2 ρ. 9120 τῶν δ᾽ ὀμβρίων τὸ εὖ- 
τρεπτὸν αἱ σήψεις κατηγοροῦσιν, εὐσηπτοτέρα γάρ ἐστι τῶν ποταμίων χαὶ 

φρεατιαίων᾽ ἡ δὲ πέψις ἔοιχεν εἶναι σῆψις ὡς Ἐμπεδοχλῆς μαρτυρεῖ λέγων 
“οἶνος -- ὕδωρ᾽. ἰοϊᾶ. 81 Ρ. 9190 ἢ φύζ(σει σηπτιχὸνν τὸ οἰνῶδές ἐστιν ὥς 
φησιν Ἐ. οἶνον ἀπὸ φλοιοῦ πέλεσϑαι σαπὲν ἐν ξύλωι ὕδωρ. ΔΕΙΒΤ. 
Τορ. Δ ὅ. 121211 ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ ὃ οἶνος ἐστιν ὕδωρ σεσηπός, χαϑάπερ Ἔμπ. 
φησὶ ἱσαπὲν ἐν ξ. ὕ ἁπλῶς γὰρ οὐχ ἔστιν ὕδωρ. 

οἶνος ἀπὸ φλοιοῦ :τέλεται σατεὲν ἐν ξύλωι ὕδωρ. 
82 [228. 224 Κι, 286. 281 58] Απιϑτ. Μοίοου. Δ 9. 3311 

ταὐτὰ τρίχες χαὶ φύλλα καὶ οἰωνῶν πτερὰ πιυχνά 
καὶ λεπέδες γίγνονται ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν. 

88 [226. 226 Κι, 238. 239 5:1 Ρυστ. ἀο ζοτί. 8 ἢ. 98 τὰ μὲν γὰρ ὥπλισται 
κέρασι χαὶ ὀδοῦσι χαὶ χέντροις, 

αὐτὰρ ἐχίένοις 

ὀξυβελεῖς χαῖται νώτοις ἐτειπεφρέχασιν. 
84 [302-811 Κι, 8316---324 5.) 1--11 ΑἘΕΙΒΥ. ἀθ 568. 2 Ρ. 431028 Ἔ. δ᾽ ἔοιχε 

γνομίζοντι ὁτὲ μὲν ἐξιόντος τοῦ φωτός, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, βλέπειν. λέγει 
γοῦν οὕτως ὡς --- ἡ εν᾿, ὁτὲ μὲν οὕτως δρᾶν φησιν, ὁτὲ δὲ ταῖς ἀπορροίαις ταῖς 
ἀπὸ τῶν ὁρωμένων. Ατκχ. δᾶ ἢ.]. Ρ. 28, 8 ὙΥ πα]. χαὶ πρῶτόν γε παρατίϑεται 
αὐτοῦ τὰ ἔπη, δι’ ὧν ἡγεῖται χαὶ αὐτὸς πῦρ εἶναι τὸ φῶς καὶ τοῦτο ἐκ τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν προχεῖσϑαί τε χαὶ ἐχπέμπεσϑαι καὶ τούτωι τὸ ὁρᾶν γίνεσϑαι. ἀπεικάζει γὰρ 
διὰ τῶν ἐπῶν τὸ ἐχπεμπόμενον ἀπὸ τῆς ὄψεως φῶς τῶι διὰ τῶν λυχνούχων 
φωτί. ὡς γὰρ ὅδοιπορεῖν τις νυχτὸς μέλλων λύχνον παρασχευασάμενος ἐν- 
τίϑησιν εἰς λαμπτῆρα (ὃ γὰρ λαμπτὴρ τὰ μὲν ἔξωϑεν πνεύματα ἀπείργει τε 
καὶ κωλύει, τοῦ δὲ πυρὸς τὸ λεπτότατον εἰς τὸ ἔξω διίησιν, ὅπερ ἐστὶ φῶς), 
οὕτω, φησίν, καὶ ἐν ταῖς μήνιγξι χαϑειργόμενον τὸ πῦρ ὑπὸ λεπτῶν ὑμέ- 
γων περιέχεται, οἱ τὰ μὲν ἔξωϑεν προσπίπτοντα λυμαντιχὰ τοῦ πυρὸς ἀπείρ- 
γουσι χαὶ οὐχ ἐῶσιν ἐνοχλεῖν τῆι χόρηι, τὸ δὲ λεπτότατον τοῦ πυρὸς εἰς τὸ 
ἔξω διιᾶσιν. ἀμουργοὺς δὲ τοὺς λαμπτῆρας λέγοι ἂν τοὺς ἀπειρχτικοὺς 
ἀπὸ τοῦ ἀπερύχειν τὰ πνεύματα χαὶ σχέπειν τὸ περιεχόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν πῦρ" 
ἢ ἀμουργοὺς τοὺς πυχνοὺς καὶ διὰ πυχνότητα ἀπερύχοντας τὰ πνεύματα. 
ταναὸν δὲ τὸ πῦρ τὸ διὰ λεπτότητα τεινόμενόν τε χαὶ διεχπίπτειν διὰ τῶν 
πυχνῶν δυνάμενον. χατὰ βηλὸν δὲ χατὰ τὸν οὐρανόν" Ὅμηρος ᾿ῥίπτασχεν 
τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ, ὄφρ᾽ ἂν ἵχηται γῆν ὀλιγηπελέων᾽ [0 28]. λεπτῆισι δὲ 
ὀϑόνηισιν ἐχεύατο κύχλοπα κούρην εἶπεν ἀντὶ τοῦ “λεπτοῖς ὑμέσι περιέ- 
λαβε τὴν κυχλοτερῆ κόρην, πρὸς τὸ ὄνομα τῆς κόρης χρησάμενος ποιητικῶς 
ταῖς ὀϑόναις ἀντὶ τῶν ὑμένων. δείξας δὲ αὐτὸν διὰ τούτων τῶν ἐπῶν ταῦτα 
λέγοντα, προστίϑησι τὸ ᾿ὅὃτὲ μὲν οὕτως ὁρᾶν φησιν, ὁτὲ δὲ ταῖς ἀπορροίαις 
ταῖς ἀπὸ τῶν ὁρωμένων ἀπορρεῖν τινα, ἃ προσπίπτοντα τῆι ὄψει, ὅταν 

81. οίπ ἰθὺ σοῦ ἀογ Εἰπάθ μοῦ δἰπροαγμπροπθε, ἱπηθγμ8} (68 

ΗΟΪΖ68 γϑυροῦγθηθβ ὙΥ ἈΒ86Υ, 
82, Ηδατγο, ΒΙδιίοσ, ἀθγ ροϑὶ ἀϊομίθ Εϑάθσῃ πὰ βομαρραη, ἀἷθ δυΐ 

ἄρῃ ἀουθθη ΟἸἰθάθση. υϑοθβθη, βδἰηα ἄθγβοὶθθ Βιοῆϊ, 

88. ΑΓ ἀθῃ Ιρϑίη βίδιτθῃ ϑβομαγένουσαπάθμἀθ Βογβίθῃ δὰ ἀθπὶ 
ἘΒὔοΚκθη. 
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ἐναρμόσηι τοῖς ἐν αὐτῆι πόροις τῶι εἶναι σύμμετρα, εἴσω τε χωρεῖν χαὶ οὕτως 
τὸ ὁρᾶν γίνεσθαι. ταύτης τῆς δόξης χαὶ Πλάτων μνημονεύει ὡς οὔσης Ἐμπε- 
δοχλέους ἐν Μένωνι [Α 92 5. 181,17] χαὶ ὁρίζεται χατὰ τὴν δόξαν τὴν ἐχείνου 
τὸ χρῶμα ἀπορροὴν σωμάτων ὄψει σύμμετρον καὶ αἰσϑητήν. νρὶ. Α 86 
5. 111], 1Ὲ}{| 

ὡς δ᾽ ὅτε τις τιρόοδον νοέων ὡπλίσσατο λύχνον 

χειμερίην διὰ νύχτα, πυρὸς σέλας αἰϑομένοιο 
ἅψας, παντοίων ἀνέμων λαμ:ιτῆρας ἀμοργούς, 

οἵ τ᾽ ἀνέμων μὲν πνεῦμα διασχιδνᾶσιν ἀέντων, 
ὅ φῶς δ᾽ ἔξω διαϑρῶισχον, ὅσον ταναώτερον ἦεν, 
λάμπεσχεν κατὰ βηλὸν ἀτειρέσιν ἀχτίνεσσιν" 
ὡς δὲ τότ᾽ ἐν μήνιγξιν ἐεργμένον ὠγύγεον στῦρ 
λεπτῆισίν {τ ὀθϑόνηισι λοχάζετο χύχλοττα χούρην, 
(αἵ) χοάνηισι δίαντα τετρήατο ϑεσ:τεσίηισιν" 

190 αἱ δ᾽ ὕδατος μὲν βένϑος ἀπέστεγον ἀμφιναέντος, 
πῦρ δ᾽ ἔξω διίεσχον, ὅσον ταναώτερον ἦεν. 

8ῦ [198 Κ., 152 58) ϑιμρι, Ρῆγβ, 381, 8 χαὶ τὰ μόρια τῶν ζώιων ἀπὸ 
τύχης γενέσϑαι τὰ πλεῖστά φησιν ὡς ὅταν λέγηι “ἡἣ δὲ χϑὼν -- μάλιστα" 
[{τ-. 98, 11. χαὶ πάλιν 

ἡ δὲ φλὸξ ἱλάξιρα μινυνϑαδίης τύχε γαίης 
καὶ ἐν ἄλλοις ᾿ Κύπριδος -- τυχόντα᾽ [ἴτ. 1δ, 3]. χαὶ πολλὰ ἄν τις εὕροι ἐκ 
τῶν Ἐμπεδοχλέους Φυσιχῶν τοιαῦτα παραϑέσθϑαι; ναὶ. Α 86 5. 171, 8. 

80 [221 Κ,, 240 561] ϑβδιμρριχο. ἀθ οδϑῖο ῥ. δὅ29, 21 (ῃδοὴ ἔν, 86, 1---8) ἀλλὰ 
καὶ περὶ γενέσεως τῶν ὀφθαλμῶν τῶν σωματικῶν τούτων λέγων ἐπήγαγεν" 

“}. ἐξ ὧν ὄμματ᾽ ἔπηξεν ἀτειρέα ὃῖ᾽ ᾿Αφροδίτη. 

84. ὙΘ θη οἶποῦ οἰπθὴ Αὐβραηρ γοσμαῦ ἀηὰ ἄδζα βιοἢ οἷπ Τὐοδς 
τἀδθιθε ἴῃ ἀογ ΤΙ οσπβομῦ πὰ ἀθ8 Ὀσαπποπάθῃ Εδαθσβ ΟἾδηΣ ϑηϊχ παορί, 

ψῸΠ 8116 βοϊθῃηῃ ΥῸ ἄθῃῃη ὙΥΪμάθ βομίττηθηθ Τβύρθγηθη; βδ'θ Ζϑσίθθῃ 

ΦΜΆΥ ἀοὺ Ὀ]αβοηάθηῃ ὙΥϊηάθ  θμθη, (6) ἀοοὶ ἀδ5 Το. ἀγαπρ πὴ διββθα 
ἄυτοι, τυ  ῖ]} 68. βουΐθὶ ἔϑίπου ταῦ, πὰ ᾿θασμίοῦθ ζπὶ ΕἸγπδιηθηΐς πηϊδ ἀἢ- 

οστηδίθίθῃ Θσϑ]θη: 850 Ὀδτρ β[0} ἀδ8 ασονρο ΕΘ ἀδηη8}8 (δεὶ (67 Βὲ}- 
ἀμπς 65 Απ065) Εἰηύον θυ σα πᾶάθῃ ῬᾺρ1116 ἴῃ Ηδαΐθ ἀπὰ ἀὔππθ αὀπβπαοῦ 

οἰ ρΘΒΟΒ]Οββθη, αἷθ τὸ σον οἢ οἰ ρσϑυιο ἐθέθη, σογαᾶθ Ἀϊπυγ ΟΠ ρθμθπθη 
Ῥογθη ἀυγοθοιτῦ ᾶσθη. ΐθθθ Βἰθἰ θη ἀἷθ Τιθῖθ ἀθ8 στἱηρβιπὶ Θγἤοββθ- 
ΠΘὴ αββοιβ 840, ἀοοῦβ! ἄδββ Εϑιοσ [1ἴθββθὰ δἷθα Ὠίηδιιβ, Ὑγ611} 68 βου]δὶ 

ἔθίμΘΓ ὙΆΓ. 

8ῦ. 16. τη]άθ ΕἸδιηπθ θγῃΐοὶς (οὶ ὅδγΡ Βιάμπσ αδ6 Αμσδ5) ταῖς 

ΠῺΣ οἷῃθ ψουϊηρε ρίρο Βεὶμεδοδσισ υοη Ἐχάρ, 

86. Αὐι8 ἀἴοθβοη ΕἸοηεθηίοπ Πα οί ἀἶθ σου] ομθ ΑΡμγοάϊίθ ἀΐθ ἀποῦ- 
τη Πομθη Αὔρθη. 
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871 [228 Καὶ, 241 51 βυμρι, Ὧθ οδθῖο ἢ. ὅ29, 24 (ποὺ ἔν. 86) χαὶ μετ᾽ ὀλίγον" 
γόμφοις ἀσκήσασα χαταστόργοις ᾿Αφροδίτη. 

88 (811 Καὶ,, 826 50] ἌΒιδτ. ροοί, 21. 146844 ἀφηιρημένον δὲ οἷον τὸ χρῖ καὶ 
τὸ δῶ καὶ ἡ μία --- ὅ ψ΄. ὅτπλβο ὙΠ ῥ. 864 δὰ8 ΔΡρο]]οάοτοβ: παρ᾽ ̓ Βμπεδοκλεῖ 
δὲ ̓  μία --- ὄψ᾽, ἡ ὄψις. 

μέα γίγνεται ἀμφοτέρων ὄψ. 
89 [261] Κὶ.,281 561 Ῥυστ. αυδοβί, πδί, 19 ἢ. 916 Ὁ σκόπει δὴ κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα 

γνούς, ὅτι πάντων εἰσὶν ἀπορροαί, ὅσσ᾽ ἐγένοντο. 
οὐ γὰρ ζώιων μόνον οὐδὲ φυτῶν οὐδὲ γῆς καὶ ϑαλάττης, ἀλλὰ καὶ λίϑων 
ἄπεισιν ἐνδελεχῶς πολλὰ ῥεύματα καὶ χαλχοῦ καὶ σιδήρον" καὶ γὰρ φϑείρεται 
πάντα καὶ ὄλωλε τῶι ῥεῖν ἀεί τι καὶ φέρεσϑαι συνεχῶς. 

90 (268. 209 Κι, 252. 288 51 1.2 Ῥυστ. απδοϑέ. οοηνίν. ΓΥ͂ 1, 8 Ρ. 668 Α εἴτε 
γὰρ ἐξ ὁμοίων ἀναλαμβάνει τὸ οἰχεῖον ἡ φύσις εἰς τὸν ὄγχον αὐτόϑεν ἡ ποι- 
κίλη τροφὴ πολλὰς μεϑιεῖσα ποιότητας ἐξ ἑαυτῆς ἑχάστωι μέρει τὸ πρόσφο- 
ρον ἀναδίδωσιν᾽ ὥστε γίγνεσθαι τὸ τοῦ Ἐμπεδοκλέους ᾿ ὡς γλυκὺ --- ἐπ᾿ ὀξὺ 
δαλερὸν δαλεροῦ᾽. λαβέτωσ (βο Μίπο}.) δὲ ἄλλου... (8 Βπρι8) ἐπὲ 
πρόσφορον μένοντος τῆι ϑερμότητι ἐν τῶι πνεύματι τοῦ μίγματος σκεδασϑέν- 
τὸς κτλ. ΤλΥλὰβ ΜΆΟΘΒΟΒ. ϑ΄δϊ, 11 ὅ, 11 8οίγυιιβ αἰτεέοηι βἰηυν δι δἰνε ϊα τ ἐγ ὶγὶ 

ΜΗ ϑἰηφμία αὦ 8ὲ δἰνεϊυαἴγεης 8. γάρονο ἐεδέϊα Ἐπιρεάοοϊοβ φιιὶ αἷξ ἡ ὡς --- ἔβη, 
ϑερμὸν δ᾽ ἐποχεύετο ϑερμῶι. 

ὡς γλυχὺ μὲν γλυχὺ μάρπετε, πιχρὸν δ᾽ ἐπὶ πικρὸν ὄρουσεν, 
ὀξὺ δ᾽ ἐπ᾽ ὀξὺ ἔβη, δαερὸν δ᾽ ἐποχεῖτο δαηρῶι. 

91 (212. 218 Κι, 284. 285 Β5:}] Ατεχ, Ὡυδοβί. ΠῚ 23 Ῥ. 12, 9 Βγιηβ [ναῖ. Α 89 
5, 180,29] περὶ τῆς Ἡρακλείας λίϑου διὰ τί ἕλκει τὸν σίδηρον; . .. διὰ τί γὰρ 
μόναι αἱ ἀπὸ τῆς λίϑου ἀπόρροιαι κινεῖν δύνανται τὸν ἐπιπωματίζοντα τοὺς 
τοῦ σιδήρου πόρους ἀέρα καὶ ἐπέχοντα τὰς ἀπορροίας; ἔτι διὰ τί ἄλλο οὐδὲν 
πρὸς ἄλλο τι οὕτω φέρεται, καίτοι πολλὰ λέγεται ὑπ᾽ αὐτοῦ συμμέτρους τοὺς 
πόρους πρὸς ἀλλήλας ταῖς ἀπορροίαις ἔχειν; λέγει γοῦν [ΕπηροᾶοκΙ]68)" ὕδωρ 

οἴνωι μᾶλλον ἐνάρϑμιον, αὐτὰρ ἐλαέωι 
οὐχ ἐϑέλει. 

92 [480 Καὶ ΑἘϊΒ᾽. ἀθ βοη. δηΐπι. Β 8. 1471584 (ὕδογ ἀΐθ Αροσίο διὰ τί τὸ τῶν 
ἡμιόνων γένος ἄγονον νεὶ. Δ 82 5. 116,13) Ἐ. δ᾽ αἰτιᾶται τὸ μεῖγμα τὸ τῶν σπερ- 
μάτων γίνεσϑαι πυχνὸν ἐκ μαλακῆς τῆς γονῆς οὔσης ἑκατέρας" συναρμόττειν γὰρ 
τὰ κοῖλα τοῖς πυχνοῖς εἐλλήλων, ἐκ δὲ τῶν τοιούτων γίνεσϑαι ἐκ μαλαχῶν σκλη- 

87. ΑΡμιγοάϊίθ, ἀΐθ τοΐν Τὐλθθοβπᾶρθιη (ἀἶθ Ῥγεἰπέσισι) Ἀογρθβίθὶ]ο 

88. ΝῸΣ ἘΠῚ ΒΙ1ΟΚ ἀπηρύ δὺβ Ὀδίάθῃ Αὐρθηῃ. 
89. ὙΥΙΒβοπα, ἀδ85 ΑὈἢΠᾶββθ σοὶ 8116πὶ, νγὰβ ἄβ ϑηϊθίδηάθη ἰβὺ, βέβὺς 

βηάθῃ. 

90. 5Ξο γτβ' Βῦδββοθ ἤδοὴ βὔββομι, Βιίθγοβ βυϊγηίθ δαΐ Βιυύογθβ 108, 

ΒδΌγοΒ βίος; δυΐ βδυγοβ πὰ Ηθίββοβ στοῦ δα θίββθῃ,. 
91. ᾿ ΣΕΟΡ ἰδὲ ἄθῃῃ Ὑ δἰπθ δ γουναηαΐθυ, αΌοΥ τϊῦ ΟἹ] Μ111 68 

δίσ τού νη δοδθη. 
92. ῥίο δαριοηπιβοϊπρ ὑσὶ ἀδν Εγσομσισσ νοη Μαινμθδοῖη ὀγησίέ, 
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ρὸν ὥσπερ τῶι χαττιτέρωι μιχϑέντα τὸν χαλχόν, λέγων οὔτ᾽ ἐπὶ τοῦ 
χαλχοῦ καὶ τοῦ καττιτέρου τὴν αἰτίαν ὀρϑῶς . .. οὔϑ᾽ ὅλως ἐκ γνωρίμων 
ποιούμενος τὰς ἀρχάς. τὰ γὰρ κοῖλα χαὶ τὰ στερεὰ ἁρμόττοντα ἀλλήλοις 
πῶς ποιεῖ τὴν μίξιν οἷον οἴνου καὶ ὕδατος; νρὶ. ἔτ. 91]. 

98 [214 Κι, 286 5:1 στ, ἀθ ἀοῖ, οἵ. 41 ρ. 4338 [ρ. 118, 16 Ῥαίοῃ] ἄλλα 
γὰρ ἄλλοις οἰχεῖα χαὶ πρόσφορα χαϑάπερ τῆς μὲν πορφύρας ὁ χύαμος τῆς 
δὲ κόκχου τὸ νίτρον δοχεῖ τὴν βαφὴν ἄγειν [αὔξειν ὙΥγΟΘΏΡΔΟΝ; αἔρειν ] με- 

μιγμένον, 
βύσσωι δὲ γλαυχῆς κόχχος χαταμέσγεται ἀχτῆς 

ὡς Ἐ. εἔρηκε. 
94 [ρ. ὅ0 8] Ρυστ, Θαδοβί. πδί. 39 [πϑοὴ ἄογ  ϑογβοίζαηρ ἃθ8 ᾿οηρο αβ (Κδϊη 

1542), ἀθββθῃ στίθοι. Ηἀβ. νοογθη βοι οὶ μι] σὸν ἀχμα ἴῃ ϑιρηπα ραγίε αἴδα, πὶ ἔμ ο 
ϑεγῸ πῖσγα ϑβροοίαξ ὃ ἀπ φμοά φγογιιαϊέαβ ηἰσγεάίνἶδ Ἠναΐευ οϑέ, θὐ χυίαθ 8018 
γασῖοθ ργῆι8 μαι αὐ δαηὶ ἀεβοοηἀαηπέ, οδἐινἀαξ οἐ ἰαδεξαοσίεξ ἢ ϑιιρεν ἢ οἶ68 ατεέδηι 
φμοηΐαρι οὐηξνο ἃ 8οῖε αὐδοϊξεν, οαπάογενι ἱμηνῖδ γεοὶρίαξ ορογίεί. φμοά ἐρ- 
ϑιρ οὐ Ἐνιροάοοῖοβ ἀρργοθαΐ: 

δἰ πίσογ ἐπ ψιπᾶο βωυϊὶ οοΙοῦ δαδίαί αὖ ιτπῦγα, 
αἰχμα σαυογποδὶς ἐξθηι σρεοίαί" ἐπ απίγὶδ. 

θὅ [229 Κι, 242 5... βίμρι,. ἃ οδοῖο 629,26 (ηδοῖ ἔν. 81) χαὲὶ τὴν αἰτίαν λέ- 
γων τοῦ τοὺς μὲν ἐν ἡμέραι τοὺς δὲ ἐν νυχτὶ χάλμιεον δρᾶν [νβὶ. Α 860 8. 111, .9]" 

Κύπριδος, φησίν, ἐν τταλάμηισιν ὅτε ξὺμ πρῶτ᾽ ἐφύοντο. 
96 [211---214 Κ,, 199--202) 8ὲ. 1--4 βιμέρι. ρῆγϑβ. 800, 19 καὶ γαρ λόγωι τινὶ 

ποιεῖ σάρχας καὶ ὀστοῦν χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον. λέγει γοῦν ἐν τῶι πρώτωι 
τῶν Φυσιχῶν'" ᾿ἡ -- ϑεσπεσίηϑεν᾽ τουτέστιν ἀπὸ τῶν ϑείων αἰτίων καὶ μά- 
λιστα τῆς Φιλίας ἤτοι Αρμονίας" ταῖς γὰρ ταύτης κόλλαις ἁρμόζεται 1---ὃ ΑΞιδτ. 
ἀθ δηΐπηα Α ὅ. 4101 οὐ γὰρ ὁπωσοῦν ἔχοντα τὰ στοιχεῖα τούτων ἕχαστον ἀλλὰ 
λόγωι τινὶ χαὶ συνϑέσει, χκαϑάπερ φησὶ καὶ Ἐ. τὸ ὀστοῦν᾽ “ἢ --- γένοντο᾽. [Ῥατὰ- 
ῬὮΓΑΒΘ Ὀοἱ ϑ'π}ρ]. χὰ ἃ. 5:, 68, δ Ἠαγά, “ἐπίηρος᾽ δέ, τουτέστιν ἐναρμόνιος, εἴρη- 
ται ἢ γῆ ὡς κύβος κατὰ τὴν Πυϑαγόρειον αἵρεσιν" τὸν γὰρ κύβον διὰ τὸ δώδεκα 
μὲν ἔχειν πλευρὰς ὀχτω δὲ γωνίας ἕξ δὲ ἐπίπεδα τὴν ἁρμονικὴν ποιοῦντα ἀνα- 
λογίαν ἁρμονίαν ἐχάλουν. ᾿χόανα᾽ δὲ καὶ παρὰ τῶι ποιητῆι, ἐν οἷς ἡ τῶν 
μιγνυμένων γίνεται χρᾶσις, ἀγγεῖα ᾿φῦσαι δ᾽ ἐν χοάνοισιν ἐείχοσι πᾶσαι ἐφύ- 
σων᾽ [Σ 410], ἅ καὶ «εὔστερνα᾽ ὡς πλατέα διὰ τὸ χωρητικὸν καλεῖ. μίέγνυσι 
δὲ πρὸς τὴν τῶν ὀστῶν γένεσιν τέσσαρα μὲν πυρὸς μέρη, διὰ τὸ ξηρὸν καὶ 

ὅα χηυεὶ τυεἰοῆθ δίο),6 χιιβαῃιηιθηκοηιηθη,, εἶπα παγίς Ῥεγδιπάμηρ τὰ 

ϑίαπᾶθ. Ῥομη πω Ἠολίος ἐπα Ῥίοπίος ρμαδδέ ζΖὶς οἱπαπᾶθνυ. Ῥογέ αδϑν' 

96 ̓ΐξ 65, ὶθ ΘΠ Πδπ Ζίπη πὰ Καυρΐοι τη βοΐ, 
98. ΜΙῈῈ ἀθγ Βυββοβέασθ δαῦϑὺ υὶγὰ ἀΐθ Βθογθ ἀθβ δίδιαθη οὶ απ θγβ 

δϑιη βού, 
94. ὕὉπὰ ἀΐθ βομνγᾶγζο δὰ ἄθῃ αταπᾶθ ἀθ5 ΕἾ 8805 ϑηΐβίθ ιν 808 

ἄθῃι βομαίίθῃ ἀπᾶ ἰδὲ θθθηβο ἰῃ σου κι αξιθίθη ἩδΆ]θη ζὰ βθθθῃ. 
9ῦ. (Βεὶ ἀν Βιίάμηρ ΟδΡ ΑἸ 967), 418 βἰθΘ απίου ἄθῃ Ηδβηάθη ἀθσ 

ΑΡΒτοαϊθθ φιιθγϑῦ Ζυβαπηπηθηρθοβούζὺ ψυγάθη, ὀγραῦ οἱοῦ αμο αδΡ ὕπίεν"- 
δοἠθα, ἀαδ5 οἰρῖσε δοὶ Τα, αἀπᾶθγο δοὶ Ναοσλμέ μθι θτ' δοῆθη.. 



Β. ΕΈ. 92--99, ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ 209 

λευχὸν χρῶμα ἴσως πλείστου λέγων αὐτα μετέχειν πυρός, δύο δὲ γῆς καὶ ἕν 
μὲν ἀέρος ἕν δὲ ὕδατος, ἃ δὴ ἄμφω “νῆστιν αἴγλην᾽ προσαγορεύει, νῆστιν 
μὲν διὰ τὸ ὑγρὸν ἀπο τοῦ νάειν καὶ ῥεῖν, αἴγλην δὲ ὡς διαφανῆ]. ναὶ. 
Α 18 5. 114, 86. 

ἡ δὲ χϑὼν ἐπίηρος ἐν εὐστέρνοις χοάνοισι 
τὼ δύο τῶν ὀχτὼ μερέων λάχε Νήστιδος αἴγλης, 
τέσσαρα δ᾽ Ἡφαίστοιο" τὰ δ᾽ ὀστέα λευκὰ γένοντο 
“«ρμονίης χόλληισιν ἀρηρότα ϑεσπεσίηϑεν. 

97 [Ρ. 452Κ. 

ῥάχες 
Ξιβτ. 6 ραγίῃ. δηΐπι. Α 1 Ρ. θ405 18 ἡ γὰρ γένεσις ἕνεκα τῆς οὐσίας ἐστίν, 

ἀλλ᾽ οὐχ ἡ οὐσία ἕνεκα τῆς γενέσεως. διόπερ Ἐμπεύδοχλῆς οὐχ ὀρϑῶς εἴρηχε 
λέγων ὑπάρχειν πολλὰ τοῖς ζώιοις διὰ τὸ συμβῆναι οὕτως ἐν τῆι γενέσει οἷον 
καὶ τὴν ὁάχεν τοιαύτην ἔχειν ὅτι στραφέντος καταχϑῆναι συνέβη. 

98 (216-219 Κι, 208-201 51] 1--ὁ ϑιμερι, ρῆγβ. 32, 8 χαλεῖ δὲ τὸ μὲν πῦρ 
καὶ Ἥφαιστον (96, 8) χαὶ ἥλιον (21, ὃ ἃ. 8.), χαὶ φλόγα (8δὅ), τὸ δὲ ὕδωρ ὄμ- 
βρον (18,1. 8), τὸν δὲ ἀέρα αἰϑέρα (ἔτ. 100, 1 ἃ. 4... λέγει οὖν πολλαχοῦ 
μὲν ταῦτα καὶ ἐν τούτοις δὲ τοῖς ἔπεσιν “ἡ δὲ --- σαρκός νεὶ. ΑοΌΟΥ̓͂ 22 
[Α 18 8. 114,32], 1. Εβενρ. 88, 8 χαὶ τὰ μόρια τῶν ζώιων ἀπὸ τύχης γενέ- 
σϑαι τὰ πλεῖστά φησιν ὡς ὅταν λέγηι “ἣ δὲ --- μάλιστα᾽. 

ἡ δὲ Χϑὼν τούτοισιν ἴση συνέχυρσε μάλιστα, 
Ἡφαίστωι τ᾿ ὄμβρωι τὸ καὶ αἰϑέρι παμφανόωντι, 
Κύπριδος ὁρμισϑεῖσα τελείοις ἐν λιμένεσσιν 
εἴτ᾽ ὀλίγον μείζων εἴτε πλεόνεσσιν ἐλάσσων᾽ 

ὅ ἐχ τῶν αἷμά τε γέντο χαὶ ἄλλης εἴδεα σαρχός. 
99 [Ρ. 488 Κὶ,, 315 5.1 

χώδων. σάρχκινος ὄζος 

96. Ὠῖ6 Εγάθ δθϑυ, ᾿ἰθΌθν οἱ] σθϑεϊπηπγί, ϑγῖοὶῦ ἴῃ ἰπσθη το τ ἀβιίσθη 
Τίοροίη σοὸὰ ἄἀθη δοιὺ Τϑ]θη ποὺμΒ Ζγθὶ σὸμ ἄθπι ΟἸδηζθ ἄθγ ΝΙϑβεὶβ 
(ἔν. 6, 8) πὰ οἰπθὴ νοπὶ Ηθρμδίβίοβ Εΐπσα. 80 ϑηϊβίδημάθηῃ ἀΐθ τυθίββθῃ 

Καποοδθη, αἷθ ἀσγοῦ ἀθῃ 1ωοἷπὶ ἀθὺ Ἠδτιτηοπὶθ ρδιυ ομβοιδη απο παπάθγ 
φοϊαρί 5ἰπά, 

91. 16 ὙΥθο]βᾶι]9 λαΐ ἰῆγε ἘογΗὶ ἀαἾ 6", ἀα86 δἰ δεὶ 6" Κηίΐ- 

δίεημπσ αὁΡ Τίογε ἀμγοῖ οἷπα χυζἀ σε Ῥεπάμπο ζογὑγαρῆ. 
98. Νομβάθηι δῦογ αἷο ΕἘγάθ ἱπ ἄἀθπὶ νοὶ κοτηπιθθθὴ Ηδίθῃ ἀθσ 

ΑΡΒγοάϊθ νοῦ ΑἸ ΚΟΡ σορδηρθη, Ὀθρδριθίθ βὶθ ἀἰθβθηῃ Ζίθη ] ἢ ἱπὶ ρ]θομθῃ 
οι δ] αἶθ8ο (ἀθπὶ ἩΘΡαἰβίοβ, ἄἀθηὶ Ὑ αββοῦ πὰ ἀθγ Β6] θα οι ίθπάθη Τα), 

ΠΔΡ; 80 πὰῃ Θἷῃ πθηΐρ βιᾶγκοῦ οὐδ ἄἀοῦ ΜϑΏΓΖΘΏΙ σορθη θοῦ βου ῦ 
ΦΟΎΘΒΘη δοίη, (δ) Πᾶγαὰβ οηἰβίαπα ἀδ8 ΒΙαῦ πὰ αἷθ βϑοπβίϊρθη Αὐίθῃ 
γῸ ΕἸ Θίβο ἢ, 

99. δὰ Οεπόν ἰδί σἰθιοβαπι οἷπ ΟἸοοκ ον σἰδὶοἠ σοείηηηίθπ (Ὁ) 
7δὅπε. ΕΡ' πεηπί 68 δοιβομίρθη Ζυοίρ. 

Ὀὲ918: Εταβαι. ἃ. ψότβοκτ. 14 
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ΤΉΞΟΡΗΝ. ἃ. β6η8. 9 [Α 86 Καὶ, 117,21. Α 98 5. 181, 18] ὥσπερ γαρ εἶναι 
χώδωνα τῶν ἴσων [ἴοτὶ, ἔσωϑεν] ἤχων τὴν ἀκοήν, ἣν προσαγορεύει σάρκι- 
νον ὄζον. 

100 [216-299 Κι, 281-211 ΒΕ] Απιδτ. ἀθ τοβρίγ, ΤΡ. 412515 λέγει δὲ περὶ ἀνα- 
πνοῆς καὶ Ἐμπ., οὐ μέντοι τίνος γ᾽ ἕνεκα οὐδὲ περὶ πάντων τῶν ζώιων οὐδὲν 
ποιεῖ δῆλον εἴτε ἀναπνέουσιν εἴτε μή. καὶ περὶ τῆς διὰ τῶν μυκτήρων ἀναπνοῆς 
λέγων (γ.4) οἴεται καὶ περὶ τῆς κυρίας λέγειν ἀναπνοῆς... 4185 1 γίνεσϑαι δέ φησι 
τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐχπνοὴν διὰ τὸ φλέβας εἶναί τινας, ἐν αἷς ἔνεστι μὲν αἷμα, 
οὐ μέντοι πλήρεις εἰσὶν αἵματος (ν. 1), ἔχουσι δὲ πόρους εἰς τὸν ἔξω ἀέρα, 
τῶν μὲν τοῦ σώματος μορίων ἐλάττους, τῶν δὲ τοῦ ἀέρος μείζους. διὸ τοῦ 
αἵματος πεφυχότος χινεῖσϑαι ἄνω καὶ κάτω, κάτω μὲν φερομένου εἰσρεῖν τὸν 
ἀέρα χαὶ γίνεσϑαι ἀναπνοήν, ἄνω δ᾽ ἰόντος ἐκπίπτειν ϑύραζε καὶ γίνεσϑαι 
τὴν ἐχπνοήν, παρεικάζων τὸ συμβαῖνον ταῖς κλεψύδραις. “ὧδε --- ὀπίσσω; 

ὧδε δ᾽ ἀναπνεῖ πάντα χαὶ ἐχπνεῖ᾽ πᾶσι λίφαιμοι 
σαρχῶν σύριγγες πύματον κατὰ σῶμα τέτανται, 
χαί σφιν ἐπὶ στομίοις πυχναῖς τέτρηνται ἄλοξιν 
ῥινῶν ἔσχατα τέρϑρα διαμπερές, ὥστε φόνον μέν 
χεύϑειν, αἰϑέριε δ᾽ εὐπορίην διόδοισι τετμῆσϑαι. 
ἔνϑεν ἔπενϑ᾽ ὅπόταν μὲν ἀπαΐξηι τέρεν αἷμα, 

αἰϑὴρ παφλάζων χαταΐσσεται οἴδματι μάργωι, 
εὖτε δ᾽ ἀναϑρώισχηι, ττάλιν ἐχπινέει, ὥσπερ ὅταν πιαῖς 
χλεψύδρηε παίζηισι διειτιετέος χαλχοῖο" 

10 εὖτε μὲν αὐλοῦ πορϑμὸν ἐττ᾽ εὐειδεῖ χερὶ ϑεῖσα 
εἰς ὕδατος βάπτηισι τέρεν δέμας ἀργυφέοιο, 
οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἐς ἄγγοσδ᾽ ὄμβρος ἐσέρχεται, ἀλλὰ μὲν εἴργει 
ἀέρος ὄγκος ἔσωϑε ττεσὼν ἐπτὶ τρήματα “συχνά, 
εἰσόχ᾽ ἀποστεγάσηιν τουχινὸν ῥόον" αὐτὰρ ἔπειτα 

φ΄ι 

100. ΑἸ80 αἰπιθῦ 411685 οἷῃ ὑπὰ δὰ8. ΒΙυΐατθ Βδσθη νοη ΕἸθίβος 
οἰπᾶ Ὀοὶ 4|16η δου ἀΐθ ΟΡδγῆδομθ 468 Κὄγρϑιβ Ηἷπ ρϑϑραπηξδ, ππᾶὰ δὴ 
ἴσο Μπασηρθη ἰβὺ αἷθ ἄυββοτβίθ Ονογῆδοιθ ἀθγ Ηδυῦ τϊξ νἱθίθῃ 
Εἰίσοη ἀυτομθοῆγτέ, βὸ ἄδ8βθ ΖΝΆΥ ἀδβ ΒΙαῦ (6) ἀγίπηθα Ὀ]οἰδέ, ἀθγ Τλις 

ΔΌΘΥ ἀυγοι ἀΐθ ΟΥ παησθη ἔγοῖον Ζυΐ σον μτὶ ἰδὲ, θα π πὰπ ἀδηῃ ἀ88 
ἀΐπηο ΒΙαῦ σοῦ ον αρβίσοιηϊ, 80 βυζγπις ἀἰθ Γαδ Ὀγαυβοπα ἴῃ γΆ86Ὲ- 

ἄρπι βοῦν] 16. Ὡδοἢ, Θὴη 68 ἀδρορθη χυγοΚβρυϊηρί, 50 ἔβαγὺ αἷθ Ταιῦῖο 
ψΙθου ἤθγαὰβ, τῖθ πθππ οἷη ΜϑΘΟΙ θη τηϊδ οἴποῦ ὙΝ Ββου ἢν δὰβ ρἸἄπζθη- 
ἄθηι ΕτΖθ βρ 16] :, (10) βοϊδηρθ 68 αἰ Μάπάμπηρ ἀθ8 Ἠδ]βθ5 σοβθὴ ἀἷθ ζίθι- 
Ἰομθ Ηδηᾶ ροάνοκι μΆ] ἀπ 80 αἷθ Αγ ἴῃ ἄθῃ τγοίομθη βίο ἀθ8 
δ ΠΘυΏθη ὙΥ Αββοῖ8 οἰπίδαοης, {τὺ ἀδ8 Ν8ϑθ ποῦ ΤΊ ΩΣ ἴῃ ἀδ5 ἰοἕϑβ οἴη, 

βομάοσῃ αἰθ ὙΥ̓αΟμὺ ἄον Ταξ, ἀϊθ νοὰ ἱπηθη δαΐ ἀἷθ ΖΒ] γθίομθη 1 δοθου 

(ἀδ58 Βοαφηδ) [Ἀ110, 816 68 σαγΐοκ, 8. 65 ἀυσσοῦ Αθάθοκθοη ἄθη νου θίθῃ 

1 ἰϑίσοτα Ὀοίτοιθ, Ῥδηη θοῦ {τὺ 88 θα θρυθομθηθ Μίϑδβθβ ὙΥ ΒΒ56Γ 
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18 πνεύοματς ἐλλείποντος ἐσέρχεται αἴσιμον ὕδωρ. 

ὡς δ᾽ αὔτως, ὅϑ᾽ ὕδωρ μὲν ἔχηι κάτα βένϑεα χαλχοῦ 
πορϑμοῦ χωσϑέντος βροτέωι χροῖ ἠδὲ πόροιο, 
αἰϑὴρ δ᾽ ἐχτὸς ἔσω λελιημένος ὄμβρον ἐρύχει 
ἀμφὶ πύλας Ισϑμοῖο δυσηχέος, ἄχρα χρατύνων, 

20 εἰσόχε χειρὶ μεϑῆι᾽ τότε δ᾽ αὖ πάλιν, ἔμπαλιν ἢ τερίν, 
πνεύματος ἐμπείπτοντος ὑπεχϑέει αἴσιμον ὕδωρ. 

ὡς δ᾽ αὔτως τέρεν αἷμα χλαδασσόμενον διὰ γυίων. 
ὁππότε μὲν ππαλένορσον ἀπταΐξειε μυχόνδε, 
αἰϑέρος εὐθὺς ῥεῦμα χατέρχεται οἴδματι ϑῦον, 

25 εὖτε δ᾽ ἀναϑρώισχηι, πάλιν ἐχτπενέξι ἶσον ὀιίσσω. 
101 [800 Κι, 512 (818) 5:1 1.2 Ῥεῦτ. ἀ6 οαυτίοβ. 11 Ρ. 520 Ε; χαὶ χαϑάπερ οἱ 

χυνηγοὶ τοὺς σχύλακας οὐκ ἐῶσιν ἐχερέπεσϑαι καὶ διώκειν πᾶσαν ὀδμήν, ἀλλὰ 
τοῖς ῥυτῆρσιν ἕλχουσι καὶ ἀναχρούουσι χαϑαρὸν αὐτῶν φυλάττοντες χαὶ ἄκρα- 
τον τὸ αἰσϑητήριον ἐπὶ τὸ οἰχεῖον ἔργον, ἵν᾿ εὐτονώτερον ἐμφύηται τοῖς ἴχνεσι 
τέρματα -- ἐρευνῶν᾽, οὕτω χτλ. ὍΞΕΕΒ. 4αδοδβί, παί, 28 Ὁ. 9171) πότερον αἱ 
χύνες, ὥς φησιν ὃ Ἐ. ἱκέμματα --- ἐρευνῶσαι᾽ τὰς ἀπορροὰς ἀναλαμβά- 
γουσιν, ἃς ἐναπολείπει τὰ ϑηρία τῆι ὕληι, ταύτας δὲ τοῦ ἔαρος ἐξαμαυ- 
ροῦσι καὶ συγχέουσιν αἱ πλεῖσται τῶν φυτῶν καὶ τῶν ὑλημάτων ὀσμαί κτλ. 
2 ΑΥΤΕΧ. α. ἢ, ῬτοΌΙοΙη. ΠΠ 102 (ρ. 32, 17 ὕ8θπ.) σὰν Αροτίο διὰ τί αἱ χύνες οὐχ 
ὀσφραίνουσι τῶν ἰχνῶν, ὅταν ἀποϑάνηι δασύπους: ζῶντος μὲν οὖν διὰ τὸ συ- 
γεχῆ εἶναι τὴν ὀσμὴν ἀπὸ τοῦ ϑηρίου αἰσϑάνονται, τεϑνεῶτος δὲ πέπαυται 
ῥέουσα οὐ γὰρ καταλείπει, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, ὦ ς᾽ ἀπέλειπε -- περιποία᾽ 
οὐχ οἷόν τε γὰρ διασπᾶσϑαι τὴν ὀσμὴν οὐδὲ τὴν χρόαν, ἀλλ᾽ ὅταν ἀποϑάνηι 
χαχεῖνα [ἀϊο τἱοομοπᾶοη ῬΑγΕ ΘΙ] χαὶ αὐτὴ [16 ὙΥΙΟΙαπρῚ] ἔφϑαρται. 

χέρματα ϑηρείων μελέων μυχτῆρσιν ἐρευνῶν 
{πνεύματά 97) ὅσσ᾽ ἀπέλειτιε ττοδῶν ἁτιαλῆε ττερὶ ποίαι.... 

οἷα, (15) ἀὰ αἴθ Τμιδὲ οἷο Γἴοκο Ἰᾶββι, Ἐθθηθο ἰβῦ 68, θῃμ ὙΥ̓́ΆΒΒΟΥ 

ΠΏ ἄθη Βαυοῦ ἀθ8 Εγζθβ {110 ὑπὰ ἀογ Ηδ]5 υπὰ αἷθ Μπαπηρ της 

ἄογ πηθη ΒΟ] οἤθη Ηδυΐ νογβίορεν ἰβὺ πᾶ αἷθ ἔκξ, ἀΐθ γὸπ ϑύββθῃ 
ὩΒΟῊ ἰπηθῃ βέγθυὺ, ἀββ Ναβ88. δπ ἄθῃ Αὐβρδηρ ἀ68 ϑῆρθῃ, ἀππιρέ ρσυγ- 
Βοϊπάθη Ἠδ]βθ5 συγ οκαγαπρε, ἱπᾶθπι 86 αἴθ βϑρίιζο (165 Ηαϊβε5) Ὀθβοίζι 
ΒΑ], (20) 8 65 ((α5 δαοἠθη) 5δΘ υἱῦ ἀθὺ Ηδπὰ ἔτοίρίοθι. Ῥᾶπῃ 

βίγδιω σθᾶθυ, ἀπιρο Κθητε τῦῖθ νόσθθῦ, 488 ϑηΐβργθομβοπθ Μδδββ ὙΥ̓ Δ586ὺ 
τἰπίθη ἃ, τἀ γθηα ἀΐθ Γαΐ οἰπάτίησί, 850 ᾿ἰδῦ 68. διοῖ πιρ ἄθπι ἀϊπηθῃ 
ΒΙαΐ, ἀδβ ἀστγοι αἷθ ΟἸθάον Ἰασί: σϑππὶ 68 του ᾶτίβ σοναπαὺ ὩδΟῊ ἄθπὶ 
Τημοση αὐδίγδιηξ, 80 ἀτίηρί βοΐοτε ἄθν 1λιϑίσομυ ἰπ πορϑηᾶθπι βοθννα}]θ 
Βΐπαθ, ΘΠ 68 ἀδρθροι ζαυγοκβρυϊηρί, 80 {δ ετὺ αἰθ Ταῦ ἄθη ρ]θίομθη 

ες υυἱϑᾶθσ ΒΟγδΙΒ. 
101. 6 γομ ἄθῃ ΟἸθάθτη 465 Ὑ 1165. χω οκρεῦ!θϑόποη ΤΟ] ἤθη 

μα ἄθα Ναβθη ϑυβοῦ πα δ] πὰ μπᾶ αἷς Ἡογπρ, αἴθ ἴῃγ ἘῸλ88. 'πὴ Ζαγίθῃ 

Οταβθ ζυγοκρϑίαββθη. 
145 
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102 [801 Κὶ., 814 5.1 ΤΉΞΒΟΡΗΕ. ἀ6 δΒο6η8. 22 [Ὁ. δ06] νρὶ. Α 86 Κ.. 119, 39 

ὧδε μὲν οὖν πνοιῆς τε λελόγχασι πάντα χαὶ ὀσμῶν. 
108 (312 Κὶ,, 195 5.1] ϑβημρι, Ρῆγβ, 331,10 (τύχῃ ἅ65 Ἐπιρ.) χαὶ πολλὰ ἄν 

τις εὕροι ἐκ τῶν Ἐμπεδοκλέους Φυσικῶν τοιαῦτα παραϑέσϑαι ὥσπερ καὶ τοῦτο" 
τῆιδε μὲν οὖν ἰότητι Τύχης πεφρόνηχεν ἅπαντα. 

104 [814 Κ., 196 5} ϑβερι, Ῥῆγβ. 8381, 18 (πδοῖ ἔτ. 108] χαὶ μετ᾽ ὀλίγον 
[ὀλίγα Ἐ]" 

χαὶ χαϑ᾽ ὅσον μὲν ἀραιότατα ξυνέχυρσε πτεσόντα. 
10ῦ [818-811 Κὶ,, 821-829 5:1 ῬΟΆΡΗΥΕ. ἃ βέγρο δρ. ϑ:οῦ. 601.1 49, 53 

Ρ. 424, 14 ΥΥ. Ἐ. τε οὕτω φαίνεται ὡς ὀργάνον πρὸς σύνεσιν τοῦ αἵματος ὃν- 
τος λέγειν ᾿ αἵματος ---νδημα᾿ νρὶ. Α 84 (8. 116, 31). 86 (8. 111, 35) 

αἵματος ἐν πελάγεσσι τεϑραμμένη ἀντιϑορόντος, 
τῆι τὲ νόημα μάλιστα χιχλήσχεται ἀνϑρώποισιν" 
αἷμα γὰρ ἀνθρώποις ττεριχάρδιόν ἐστι νόημα. 

106 [818 Κι, 880 85:1] Απιβυ, ἀθ δηίπιὰ Γ 4. 421421 οἵ γε ἀρχαῖοι τὸ φρο- 
νεῖν καὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι ταὐτὸν εἶναί φασιν, ὥσπερ χαὶ Ἔ. εἴρηκε πρὸς -- 
ἀνθρώποισεν᾽ χαὶ ἐν ἄλλοις ἡ ὅϑεν --- παρίσταται (ἔν. 108) ΜοΘΡΗ. Γ5. 
1009} 21 Ἐ. μεταβάλλοντας τὴν ἕξιν μεταβάλλειν φησὶ τὴν φρόνησιν ἱπρὸς -- 
ἀνθρώποισιν᾽. καὶ ἐν ἑτέροις δὲ λέγει ὅτι ἱὅσσον --- παρίστατο᾽ 

πρὸς τταρεὸν γὰρ μῆτις ἀέξεται ἀνϑώποισιν. 
107 [324. 826 Κὶ., 380. 3381 5:1 ΤΉΞΒΟΡΕΕ. ἀθδ βοῦβὰ 10 [Α 86 3. 177, 84] 

ἐχ τούτων {γὰρ) πιάντα πειτήγασιν ἁρμοσϑέντα 
χαὶ τούτοις φρονέουσι χαὶ ἥδοντ᾽ ἠδ᾽ ἀνιῶνται. 

108 [319. 820 Κὶ., 331, 882 5. Ἀκιβυ. Μοίδρη. Γ ὅ. 1009} 15. [νρ]. Ζὰ ἔτ. 106] 

καὶ ἐν ἑτέροις δὲ λέγει ὅτι ὅσσον --- παρίστατο᾽ ἂθ διΐπια Γ 8. 4272 24 
[νρῖ. σὰ ἔν. 106] χαὶ ἐν ἄλλοις ἡ ὅϑεν σφίσιν -- παρίσταται". ΡΗΠΩΡ. 
“. ἃ, δι. 480,18 ὁ γὰρ Ἐ. τὰς διαφορὰς τῶν ὀνειράτων λέγων φησὶν ὅτι ἐκ 
τῶν καϑ᾽ ἡμέραν ἐνεργημάτων αἱ νυχτεριναὶ γίνονται φαντασίαι" ταύτην δὲ τὴν 
φαντασίαν φρόνησιν καλεῖ ἐν οἷς φησιν ᾿ ὅϑεν --- παρίσταται ναὶ. 481,1; 

102. 50 δδὺ 411ὁ5. Οάθπι ἀπὰ Οογάομθ ϑυμα]ίθῃ. 
108. 8.0 5βἰηά 4110 Ἐδβοη. ἀυγοι ἄθῃ Ὑ Π]θὰ ἀ68 ΖαΆ}15. τοϊῦ Βουαββύ- 

δοίη Ὀθρδθύ. 
104. ὕὉπὰ 50 ποῖ σογϑᾶθ ἀΐθ Ἰοϊο ὑθϑίθη αὐὄγΡϑῦ Ὀδὶ ἴῃσβπι ἘΔ116 Ζὰ- 

ΖΒΙΩΤΩΘ 5Β[ΐΘΒ86. 
106. π ἄθη ΕἸυίθη ἀθ8 ΒΙ αὐθβ, ἀδ8 ἵδη θη ρορθηβρτίησί, πᾶμγὶ βίῃ 

ας ΗδΡΖ, νὸ Ἶὰ φοιδὰθ ἀδβ νογζρι οι βἰισῦ, τὰ8 αὶ ἄθῃ Μθηβοθθῃ 
Ὀοακκταῖν οἰβδί. Πθπὴ ἀδ8 ἀπ ἀὰ5 Ηους »»ναϊοηαθ ΒΙαΐ ἰδὺ ἀθῃ Μϑῃ- 

Βοβθῃ αἷἰθ Θοη ΚΚγαΐί, 
106. ΝΔΟΙ ἄθπι ᾿θιγοὶ ἴσο κόγρογιολθη Ν οσ μ Π ηΐ5 υδοιιβὺ ἀθη Μθῃ- 

Βοῦθῃ ον Ὑοχβίδηά. 
01. Τθοηπ δὰ8 ἴμηθὴ (ἀδη Εἰδηιθπί6η) ἰδὺ 81168 πιβδιηπηθηροίαρι πὰ 

δηρθραβδύ μα πὶ ἴῃπθη ἄθηκθη, ἔγϑιθη πᾶ ἄγρθγη βὶθ βίοῃ, 
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ΒΙΜΡῚ, 2. ἃ. δι. 202, 80 χαὶ τὸ φρονεῖν ἐν τοῖς ὀνείροις ἀλλοῖα παρί- 
σταταῖι χτλ.; 

ὅσσον (δ᾽) ἀλλοῖοι μετέφυν, τόσον ἄρ σφισιν αἰεί 
καὶ τὸ φρονεῖν ἀλλοῖα παρίσταται... 

109 [521:--.ο828 Κ,, 888---8.858 5:1 1-8 Απιθτ. ἀθ δηΐτηβ Α 3. 404} 8 ὅσοι δ᾽ 

ἐπὶ τὸ γινώσχειν καὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι τῶν ὄντων ἴβε}]. ἀπέβλεψαν), οὗτοι δὲ 
λέγουσι τὴν ψυχὴν τὰς ἀρχάς, οἱ μὲν πλείους ποιοῦντες οἱ δὲ μίαν ταύτην, 
ὥσπερ Ἐ. μὲν ἐκ τῶν στοιχείων πάντων, εἶναι δὲ καὶ ἕκαστον ψυχὴν τούτων 
λέγων οὕτω" ᾿ γαίηι -- λυγρῶι᾽ Μοίδρῃ. Β 4. 1000Ὁ ὅ ἡ δὲ γνῶσις τοῦ ὁμοίου 
τῶι ὁμοίωι ᾿γαίηι μὲν γάρ, φησί, γαῖαν --- λυγρῶι,. 

γαίηε μὲν γὰρ γαῖαν ὀπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ, 
αἰϑέρι δ᾽ αἰϑέρα δῖον, ἀτὰρ πυρὶ τεῦρ ἀίδηλον, 
στοργὴν δὲ στοργῆι, νεῖχος δέ τε νείχεϊ λυγρῶι. 

110 [222---281 58) 1--10 Πτρροσ. τοῦ. ὙΠ 29 Ρ. 261 τοιαύτη τις ἡ κατὰ τὸν 
Ἐμπεδοκλέα ἡμῖν ἡ τοῦ κόσμου γένεσις καὶ φϑορὰ καὶ σύστασις ἐξ ἀγαϑοῦ καὶ κα- 
χοῦ συνεστῶσα φιλοσοφεῖται. εἶναι δέ φησι καὶ νοητὴν τρίτην τινὰ δύναμιν ἣν καὶ 
ἐχ τούτων ἐπινοεῖσϑαι δύνασϑαι, λέγων ὧδέ πως “εἰ γὰρ --- αἷσαν᾽... 80 
Ρ. 258 (βορθὰῃ Μαγοῖοῃ) τοὺς Ἐμπεδοχλέους λανϑάνεις διδάσκων καϑαρμούς 
νιν Ὕύεις τοὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ συνηρμοσμένους γάμους τοῖς ᾿Ἐμπεδοχλέους ἀχο- 
λουϑῶν δόγμασιν, ἵνα σοι φυλαχϑῆι τὸ τῆς φιλίας ἔργον ἕν ἀδιαίρετον. διαιρεῖ 
γὰρ ὃ γάμος κατὰ Ἐμπεδοχλέα τὸ ἕν καὶ ποιεῖ πολλά, χαϑὼς ἀπεδείξαμεν 
10 ἰδἰα, ΥἹ 12 ὑ. 16ὅ (μδοὶ ἔτ. 109) πάντα γάρ, φησίν (ϑίπιου), ἐνόμιζε (Επιρ6- 
ἀ ΕΘ) τὰ μέρη τοῦ πυρὸς τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα φρόνησιν ἔχειν καὶ 
νώματος αἶσαν. ϑοχί. δᾶν. τρδ τ, ΨΙΠ 286 Ἐμπ. ἔτι παραδοξότερον πάντα 
ἠξίου λογικὰ τυγχάνειν καὶ οὐ ζῶια μόνον ἀλλὰ χαὶ φυτὰ ῥητῶς γράφων 
ἑπάντα -- αἷσαν᾽ 

δὲ γάρ χέν σφ᾽ ἀδινῆισιν ὑπὸ πραπίδεσσιν ἐρείσας 
εὐμενέως χαϑαρῆισιν ἐττοπτεύσηις μελέτηισιν, 
ταῦτά τέ σοὶ μάλα στάντα δι᾿ αἰῶνος παρέσονται, 
ἄλλα τὸ πόλλ᾽ ἀπὸ τῶνδ᾽ ἐχτήσεαι᾽ αὐτὰ γὰρ αὔξει 

ὅ ταῦτ᾽ εἰς ἦϑος ἕχαστον, ὅτηες φύσις ἐστὶν ἑχάστωι. 

108. ΝΑΟΝ ἄοπι Μδδβδο πῖθ βίοι ἀϊθ ἡίδηβοθθη (απὶ Τασο δον παμρῶ 
πάθγη, 80 Ζ3110 68 ἴβηθὴ (παοἢίθ) δὶ δαοὰ ἴθτο αϑάδηκοη σὰ ἅπάθγῃ. 

109. Τϑπη πὶ ὑπ ϑόγ ϑηι. Εχα βίο ΘΥὉ]]ΟΚθὰ τὴῖσ αἴθ Εγάθ, τηΐξ 5 ΓΘ 

δββου ἀδ8 δββον, πον μρϑογον Τλαῖὺ αἷθ ρδι!]ομθ Τλυΐρ, το μπϑόγθηι 

Ἐδϑαθυ Θμα]Π]Ἰ0ἢ} ἀδ8 γοσπϊομίοπαθ ΕΘΌΘΥ; τϊῦ ἀΠΒΤΟΥ Τὐἰθῦθ ἔουποῦ ἀἷθ 1606 

(ἀν ἘΠ) πὰ ἑῆγεπ Ἠδ88 τοῦ μηϑόγοπι ἱταυτίσθη Ηΐαβ86. 

0. ὕοηπ θὲ. πϑη! οι δυΐ Τλϑίμθη ἔδϑίθι (ἀοὶβὲ ροϑίισυ ΤΟ Β]ρθ- 

βἰπηΐ τηἷδ τοϊηθ Βοιη θη 860 (͵6 Ζεῆγοπ ὧδ6 Μείδίογϑ 7 Ὀθιγδο μι οϑί, 
80 ποσάθῃ ΠΣ πίομῦ ΔῸΣ ἀἶθθο 8]]ϑβαπ τ ϑυῖρο Ζοῖς σὰ Θθθοίθ βύθῃθῃ, 
ποίη, θὰ νῖγαῦ δ οἢ. ΠΟΟῺ νἱθὶ ἀηαθτθβ ἀδγαιβ σουίπηθη. ὈΘΏΠ 68 ἄομϑί 
0 86] 8ὲ (6) ἀἴθβοῦ ϑολαΐίξ ἴὰ Τοίηθη ἰἱμποῦθη ΚΚΟΥῚ Ὠἰμθῖπ, ΜῸ ΘΠ 68 
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εἰ δὲ σύ γ᾽ ἀλλοίων ἐπορέξεαι, οἷα χατ᾿ ἄνδρας 
μυρία δειλὰ πέλονται ἅ τ᾿ ἀμβλύνουσι μερίμνας, 
ἦ σ᾽ ἄφαρ ἐχλείψουσε πτεριπελομένοιο χρόνοιο 
σφῶν αὐτῶν ποϑέοντα φίλην ἐπὶ γένναν ἱχέσϑαι" 

10 σεάντα γὰρ ἴσϑιε φρόνησιν ἔχειν χαὶ νώματος αἶσαν. 
111 [424-428 Καὶ, 24--352 51 1--9 ΤΆβευ. Ὀίορ. ΥἼΙ δ9 [ἃ 1 Κ.. 151, 19] 

8---ὃ σπεμ. βίγομ. ΥἹ 80 ἢ. 154 Ῥοί(. Ἐ. τε ὁ ᾿ἀχραγαντῖνος χωλυσανέμας ἐπε- 
χλήϑη ... διὸ καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἔπεσι γράφει ᾿ παύσεις --- ἐπάξεις᾽ 

φάρμαχα δ᾽ ὅσσα γεγᾶσι χαχῶν καὶ γήραος ἄλχαρ 
πεύσηι, ἐπεὶ μούνωι σοὶ ἐγὼ χρανέω τάδε πάντα. 
παύσεις δ᾽ ἀχαμάτων ἀνέμων μένος οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ὀρνύμενοι πνοιαῖσι χαταφϑινύϑουσιν ἀρούρας" 

ὅ χαὶ πάλιν, ἢν ἐθέληισϑα, παλέντιτα πνεύματί(α) ἐπάξεις" 
ϑήσεις δ᾽ ἐξ ὄμβροιο χελαινοῦ χαίριον αὐχμόν 
ἀνθϑρώτσιοις, ϑήσεις δὲ χαὶ ἐξ αὐχμοῖο ϑερείου 
ῥεύματα δενδρεόϑρετιτα, τά τ᾽ αἰϑέριε ναιήσονται, 
ἄξεις δ᾽ ἐξ ᾿Αἰδαο καταφϑιμένου μένος ἀνδρός. 

ΚΑΘΑΡΙΝΟΙ. 

112 [389---400 Κὶ,, 882---δδδ 5.1 1.2. 4---ὌθΣὅΊΆΒΕτ. ΥΠ| 62 (ἃ ᾿ 5, 151, 33 

ππᾶ ὃ ὅ4 Α 1 Κ8., 160, 14) ὅτι δ᾽ ἦν ̓Αχραγαντῖνος ἐχ Σικελίας αὐτὸς ἐναρ- 
χόμενος τῶν Καϑαρμῶν φησιν ὦ φίλοι --- πόλεως" 8 ῬίονΡοκ. ΧΙΠ 88 
10. 12 Ουξμ. Βαομι. ΥἹ 80 ῥ. 1ὅ4 Ῥ. (μδ0 ἔν, 111, ὃ) παραχολουϑεῖν τε αὑτῶι 
ἔλεγεν τοὺς μὲνμαντοσυνῶν χεχρημένους τοῦς δ᾽ ἐπὶ νοῦσον σιδηρὸν 
δὴ χαλεποῖσι πεπαρμένους (80 1). 

ψοάοῃ Εἰροπατὶ τὰμὶ, 180 Τὸ. Δ06Υ πϑοἢ δηάογθη δολμάξζθη ἰτϑοδίθῃ, 

Υἷθ δἷϑ 8ὸ [δὶ ἀθῃ Μϑῃβοθθη ἱπὶ βοιναηρθ βἰπά, πηζᾶ]ρθ, δυτηβοὶῖρο, 

αἴθ ἀκ Νομάθη θη αθϑύαμηρἔθη, δα] ο ἄδηη πογάθῃ βὶθ ΘΒ θα] ά 
ἱπὶ Ὁπιαυ ἀν Ζοϊίθη ἴπὶ β΄ ομθ Ιαθθθη. Πθηπ βἰθ βϑθπθη βίοι ἄδηϑοι 
τὰ ἰῃγθηὶ οἰβηθῃ, δηροβίθιηγηίθῃ {ΠΥρΘΒ  ]θομς συγ οκσα Κϑῦγθη. Ὦθπη 
τΪ8856 ΠῸΓ, 811605 μΒαΐ Βοιυββίβοϊῃ ὑπᾷ βοίποη Αηὐϑὶὶ δὶ ὨθηΚθη. 

111. ΑἸ16 ΟἸδίο υῖσβο θὰ Κοηπθη ἰθγηθη, ἀΐθ σθβομαβθη βἰπαὰ Κσδη ΚΗοὶς 
πα ΑἸέου σὰ θαμηθη; ἄθπηῃ Πὲῖγ Δ] ]ϑῖη {1 ἰοὴ ἀϊθ5 41108 ον 16. ΒΘ] θα 

80115ὲ Τ)ιι ἔδυ που ἀθὺ ππουπηδίθίθη ὙΠ Οἴθιναὶε, ἀΐθ σορθὴ ἀἷο Ετᾶθ 1ο8- 
ὈγΘΟΒΘη ἀπά περ ἴῆτθαι  ϑμθη ἀἴθ ΕἼ ασθὴ γϑγηϊοδίθη, ἀπᾶ ππρο Κϑαγῦ 80 ]]βὲ 
θα, ψγϑπ 68 Πίγ Ὀθ]ἰοέ, ἀἷθ Ὑπἀθ σὰπιὶ Αὐβρ]θῖοι Βογθοίγιἔθη Κόπηθη, 
ΚοΒγθη 5801180 ΠΤ) ἄθπι ἀσηκοὶπ Εθρθη ἰῃ Ττοοκηΐβ, σϑάθι ἈΠΙΟἢ ἄθη ΜθηβοΆθη, 
Κογσθη 580118ὺ Τ)κ αὔθ δοι »νἱδαδ) ἀἰθ βοπυπιθυ! ομθ ΤΊ Κηΐβ ἐπ Ὀδ.Π)- 
ογμβηχοπᾶο (ἰὔββο, ἀἰθ ἄθπι Ηϊπιμηθὶ ϑηὐβίγδηιθῃ; ζυγά το 801180 θὰ 

Θῃ αἰ οἢ αι8 ἄθαι Ηδάθβ σϑβϑίουθοπο Μδπηθβ ταί, 
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ὦ φέλοι, οὗ μέγα ἄστυ χατὰ ξανϑοῦ ᾿άχράγαντος 
ναΐδτ᾽ ἀν᾽ ἄχρα πόλεος, ἀγαϑῶν μελεδήμονες ἔργων, 
ξείνων αἰδοῖοι λιμένες χαχότητος ἄπειροι, 
χαίρετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν ϑεὸς ἄμβροτος, οὐχέτι ϑνητός 

ὅ πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος, ὥσπερ ἔοιχα, 

ταινίαις τὸ τιδρέστετετος στέφεσέν τε ϑαλείοις" 

τοῖσιν ἅμ᾽ ζεῦτ᾽) ἂν ἴχωμαι ἐς ἄστεα τηλεϑάοντα, 
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί, σεβίζομαι" οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντας ἡ 
μυρίοι ἐξερέοντες, ὅπηε πρὸς χέρδος ἀταρπός, 

10 οὗ μὲν μαντοσυνέων χεχρημένοι, οἱ δ᾽ ἐπὶ νούσων 
πιαντοέων ἐπύϑοντο χλύειν εὐηχέα βάξιν 
δηρὸν δὴ χαλετοῖσι ττετεαρμένοι (ἀμφὶ ΡΝ 

118 [401. 402 Κι, 864. 80 5.1 βέχυ. δᾶν. τηδίῃ, 1 802 (πδοὴ ἔτ. 112, 5) 

ἀλλὰ τί τοῖσδ᾽ ἐπίχειμ᾽ ὡσεὶ μέγα χρῆμά τι πράσσων, 
εἐὲ ϑνητῶν περίξιμε ττολυφϑερέων ἀνϑρώπων; 

114 [401---409 Κι, 866---8308. 5.) Ομ. βίσομ. Υ̓ 9. Ὁ. 643 Ῥοίί. 

ὦ φίλοι, οἶδα μὲν οὕνεχ᾽ ἀληϑείη πάρα μύϑοις, 
οὗς ἐγὼ ἐξερέω᾽ μάλα δ᾽ ἀργαλέη (ἣν γε τέτυχται 
ἀνδράσι χαὶ δύσζηλος ἐπὶ φρένα “τίστιος ὁρμή. 

ΒΌΜΗΝΕΙΖΕΏ. 
112, Τὴν Ετθαπᾶθ, ἀΐθ ἴἢν ἀΐθ στοββθ βίδαῦ θθπομηῦ, αἷθ δ ρ6}Ὁ- 

Πομοπ ΑΚγαραβ βἰοῖ Εἰ πα ὈΖίθηῦ, ἤδθθ ἄθπι Βυγρθογς, ἰῃν Ῥῆρρον ἰτϑξ- 
Ἰίομου Ὕ͵οτκο, θαγιναγαϊρου Ἡοτὲ ἀθν ἘΥθιβἀ]πρσο βοπᾶθν ΕΆΙ ΒΝ, βοᾷ πιΐγ 
δορτβθί, ΙΟἤὅ θοῦ νη 416 Ἰθίχὺ 418 ἀῃβύθγ Ὀ] μοῦ (οὐ, πίομς τη 818 
ϑιθυ θη μοῦ νὸν ΕΘΒ; (6) τπηϑὴ Θασὺ τηΐο 818 βοϊθμθῃ δ] ΒΑ] θα, πῖο 
68. 860} ἐΓ τοῖο σου γε, ἱπάθηι τηϑη ταῖν Τἄηΐθη ἀπ|8 Ηδαρὲ ΗΒ ἀπά 
ὈΙμοπάθ Κυᾶπζθυ βόδι ἃ ἰοὴ τηΐϊξ ἀΐοβοη ἀπλάπσογη, Μᾶμπθση. ἀπᾷ 

Ετδυθη, αἰ ὈΙμοηάθη βιδαίο Βοίγθίθ, Ὀϑύθὺ πλδπ πιϊον 8, ἀπᾶ Ταυβομᾶθ 

οΙσθα ταϊγ πϑ ἢ, ἀπὶ σὰ θυ Καπάθη, τὸ ἀογ Ρέδα ζιμ Ηοὶϊθ ἔάμτθ. (10) 16 

οἴπθῃ υυἄπβομθη ΟΥΆΚΟΙ, ἀΐθ ἀηάθγθη ἔγαρθη θρθη πιδ προ θη Κσϑηῖ- 
δοίη ἤδοῖ, ἀπ οἷῃ ΒΘ] Ὀτϊηρθπάθβ ὙΥ ὅτ ]οῖπ τὰ μόγθη; ἄθπη Ζὰ ᾿ἰδῃρδ 

ΒΟῆΟη ὙΪΠάΘη 56 βίο ἴπ ὈΟΒγθη θη βϑομΠΘΓΖΘ ΒΟ ΌΔ]θη. 
118. Τοοοδ ττὰ8 τοὰ᾽ ἰοὰβ ΒΙθγθθ᾽ ποοὶ υἱθὶ, 818 οὐ ἴοῃ θὕνγαβ ρυόββθβ 

γνο  ητο  Βὶπ ἰοὰ ἀοοῖ ΘΩΥ 818 86, ἀΐθ βίθυ ὉΠ] οἤθη, υἱϑ ἔβομθπι 7 8ι- 

ἀογῦθη σοὶ ίθη Μομβοιθα! 
114, Ο πιρίπο ΕὙὐθαπᾶθ' ΤΟ. τνοῖβ8 Ζνασ, 4888 ΥΥ̓ΔΕσμϑὶυ ἄθη ὙΥ οτίθα 

ἀϊδ ἰοσοὴ Κἄηδοη πογάθ, ἱππθομπ; ἀοοῖ χά βαπι ἰβὺ βὶΘ ἄθῃ Μϑηβοῆθη Ζὰ 

οτίηρθη, ὑπὰ βοῦτοῦ τὰν ἀτίηρὺ ἀδ8 μοῖβϑθ Βοιιμη ἀπὶ ἄθη ΟἸΔαθΘα 
ἴῃ αἴθ β66]6. 



κ΄ 
᾿ 

216 21. ΕΜΡΕΘΟΚΙΕΞ 

116 [1--1. 138. 14. 19---11 Κι., 569---3852 5.} 18. 14, 4-12, 1, 2 ΗτΡρΡΟΣ. 

Βοῖ. ΥἿΙ 29 νΡ. 249 χαὶ τοῦτό ἐστιν ὃ λέγει περὶ τῆς ἑαυτοῦ γεννήσεως ὃ Ἔ. 
“τῶν --- ἀλήτης (13), τουτέστι ϑεὸν χαλῶν τὸ ἕν χαὶ τὴν ἐχείνου ἑνότητα 
ἐν ὧι ἥν πρὶν ὑπὸ τοῦ Νείχους ἀποσπασϑῆναι χαὶ γενέσϑαι ἐν τοῖς ποζ- 
λοῖς τούτοις τοῖς χατὰ τὴν τοῦ Νείχους διαχόσμησιν" ᾿ Νείχεϊ, γάρ φησι, 
{(μαινομένωι πίσυνος), μαινόμενον χαὶ τεταραγμένον χαὶ ἄστατον 

τὸν δημιουργὸν τοῦδε τοῦ χόσμου ὃ Ἐ. ἀποχαλῶν. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ χατα- 
ὀίχη καὶ ἀνάγχη τῶν ψυχῶν, ὧν ἀποσπᾶι τὸ Νεῖχος ἀπὸ τοῦ ἑνὸς χαὶ δη- 
μιουργεῖ καὶ ἐργάζεται λέγων τοιοῦτόν τινα τρόπον “ὃς καὶ ἐπίορκον --- 
βίοιο᾽ (4. 58), δαίμονας τὰς ψυχὰς λέγων μαχραίωνας, ὅτι εἰσὶν ἀϑά- 
γατοι χαὶ μαχροὺς ζῶσιν αἰῶνας" “τρὶς -- ἀλάλησϑαι᾽ (6), μάχαρας καλῶν 
τοὺς συνηγμένους ὑπὸ τῆς Φιλίας ἀπὸ τῶν πολλῶν εἰς τὴν ἑνότητα τοῦ χόσμου τοῦ 
νοητοῦ. τούτους οὖν φησιν ἀλάλησϑαι χαὶ 'φυομένους -- χελεύϑους᾽ (Ἴ.- 8), 
ἀργαλέας --- κελεύϑους. ἀργαλέας χελεύϑους φησὶν εἶναι τῶν ψυχῶν 
τὰς εἰς τὰ σώματα μεταβολὰς καὶ μεταχοσμήσεις. τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ λέγει ᾿ ἀργα- 
λέας -- κελεύϑους (8).. μεταλλάσσουσι γὰρ αἱ ψυχαὶ σῶμα ἐχ σώματος, ὑπὸ 
τοῦ Νείχους μεταβαλλόμεναι καὶ χολαζόμεναι, καὶ οὐκ ἐώμεναι μένειν εἰς τὸ 
ἕν. ἀλλὰ χολάζεσϑαι ἐν πάσαις χολάσεσιν ὑπὸ τοῦ Νείχους τὰς ψυχὰς μετα- 
βαλλομένας σῶμα ἐκ σώματος" αἱϑέριόν γε, φησί, μένος -- πάντες (9---13). 
αὕτη ἐστὶν ἡ κόλασις ἣν χολάζει ὃ δημιουργός καϑάπερ χαλχεὺς τις μεταχο- 
σμῶν σίδηρον καὶ ἐκ πυρὸς εἰς ὕδωρ μεταβάπτων᾽ πῦρ γάρ ἐστιν ὃ αἰϑήρ, 
ὅϑεν εἰς πόντον μεταβάλλει τὰς ψυχὰς ὃ δημιουργός, χϑὼν δὲ ἡ ῆ, ὅϑεν 

φησίν “ἐξ ὕδατος εἰς γῆν, ἐχ γῆς δὲ εἰς τὸν ἀέρα, τουτέστιν ὃ λέγει ἡ γαῖα δ᾽ 

ἐς αὐγὰς ἠελίου --- πά ντες᾽ (10---13). μισουμένας οὖν τὰς ψυχὰς ᾿Ξ συνάγει 

ἡ Φιλία ἀγαϑή τις οὖσα καὶ κατοιχτείρουσα τὸν στεναγμὸν αὐτῶν καὶ τὴν 

ἄταχτον καὶ πονηρὰν τοῦ Νείχους τοῦ μαινομένον χατασχευήν ... διὰ 
τὴν τοιαύτην οὖν τοῦ ὀλεθρίου Νείχους διακόσμησιν τοῦδε τοῦ μεμερισμένου 
χόσμου πάντων ἐμψύχων ὁ ̓ Εμπεδοκλῆς τοὺς ἑαυτοῦ μαϑητὰς ἀπέχεσϑαι παρα- 
χαλεῖ" εἶναι γάρ φησι τὰ σώματα τῶν ζώιων τὰ ἐσϑιόμενα ψυχῶν χεχο- 
λασμένων οἰχητήρια. καὶ ἐγκρατεῖς εἶναι τοὺς τῶν τοιούτων λόγων ἄχρο- 
ωὠμένους τῆς πρὸς γυναῖχα ὁμιλίας διδάσχει, ἵνα μὴ συνεργάζωνται καὶ 
συνεπιλαμβάνωνται τῶν ἔργων, ὧν δημιουργεῖ τὸ Νεῖχος τὸ τῆς Φιλίας ἔργον 
λῦον ἀεὶ χαὶ διασπῶν᾽ τοῦτον εἶναί φήσιν ὁ ᾿Εμπεδοχλῆς »όμον μέγιστον τῆς 

τοῦ παντὸς διοιχήσεως λέγων ὧδέ πως" “ἔστιν --- ὃ ὅρκοις (1. 2), ἀνάγχην 

καλῶν τὴν ἐξ ἑνὸς εἰς πολλὰ κατὰ τὸ Νεῖχος καὶ ἐκ πολλῶν εἰς ἕν χατὰ τὴν 
Φιλίαν μεταβολήν. ϑεοὺς δέ, ὡς ἔφην, τέσσαρας μὲν ϑνητούς, πῦρ ὕόωρ γῆν 
ἀέρα, δύο δὲ ἀϑανάτους, ἀγεννήτους, πολεμίους ἑαυτοῖς διὰ παντός, τὸ Νεῖχος καὶ 
τὴν Φιλίαν. 1. 8. δ. θ. 13 Ῥιστ. ἀρ οχ!], 17 Ρ. θ010 ὁ δ᾽ Ἐ. ἐν ἀρχῆι τῆς φι- 
λοσοφίας προαναφωνήσας ᾿ ἔστιν --- ἀλήτης᾽ οὐχ (ὅπως) ἑαυτόν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ πάντας ἀποδείκνυσι μετανάστας ἐνταῦϑα χαὶ ξένους χαὶ φυγάδας ἡμᾶς 
ὄντας ... φεύγει 86. ἡ ψυχή] καὶ πλανᾶται ϑείοις ἐλαυνομένη δόγμασι χαὶ 
νίμοις.Ό. 13. 14 Ῥιιοτιν. Ἐμῃ. ΤΥ 8, 1 [ἀαταυβ Αθηθαβ αδ2. ΤΉΘΟΡὮΓ. Ρ. 5 ἀπά 
Ἴ ἃ. Ῥατὶβ 1886] ᾽Ε. τε εἰπὼν ἁμαρτανούσαις νόμον εἶναι ταῖς ψυχαῖς πεσεῖν 
ἐνταῦϑα καὶ αὐτὸς “φυγὰς ϑεόϑεν᾽ γενόμενος ἥχειν πίσυνος μαινομένωι 
Νείκει τοσοῦτον παρεγύμνου ὅσον καὶ Πυϑαγόρας οἶμαι καὶ οἱ ἀπ᾽ ἐχείνου 
ἠινίττοντο περί τε τούτου περί τε πολλῶν ἄλλων. ῬΙτΤΟΝΒ Πηϊΐαίίοπ Α 99 
ὃ, 181,41 
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ἔστιν ᾿νάγκης χρῆμα, ϑεῶν ψήφισμα :ταλαιόν, 
ἀίδιον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον ὄρχοις" 
εὖτέ τις ἀμπλαχίηεισε φόνωι φέλα γυῖα μιήνηι, 
(Νείχεϊ 9) ὅς χ(ε) ἐπτίορκον ἁμαρτήσας ἐπτομόσσηι, 

ὅ δαίμονες οἵἷτε μαχραίωνος λελάχασι βίοιο, 
τρίς μιν μυρίας ὧρας ἀπὸ μάχαρων ἀλάλησϑαι, 
φυομένους παντοῖα διὰ χρόνου εἴδεα ϑνητῶν 
ἀργαλέας βιότοιο μεταλλάσσοντα χελεύϑους. 

αἰϑέριον μὲν γάρ σφε μένος πόντονδε διώκει, 
10 πόντος δ᾽ ἐς χϑονὸς οὖδας ἀπτέτετυσε, γαῖα δ᾽ ἐς αὐγὰς 

ἠελίου φαέϑοντος, ὃ δ᾽ αἰϑέρος ἔμβαλε δίναις" 
ἄλλος δ᾽ ἐξ ἄλλου δέχεται, στυγέουσι δὲ πάντες. 
τῶν χαὶ ἐγὼ νῦν εἰμι, φυγὰς ϑεόϑεν καὶ ἀλήτης, 
Νείχεξ μαινομένωι τέσυνος. 

116 [09 Κὶ, 232 5:1] Ῥυστ, Οὐδοβί, οοπν. ΓΧ ὅ Ρ. 1456 ὁ δὲ Πλάτων ἄτο- 

πος, ταῖς ὧν ἀιδίοις καὶ ϑείοις περιφοραῖς ἀντὲ τῶν Μουσῶν τὰς Σειρῆνας 

ἐνιδρύων οὐ πάνυ φιλανϑρώπους οὐδὲ χρηστοὺς δαίμονας, τὰς δὲ Μούσας ἢ 
παραλείπων παντάπασιν ἢ τοῖς τῶν “Μοιρῶν ὀνόμασι προσαγορεύων χαὶ χαλῶν 
ϑυγατέρας ἀνάγκης. ἄμουσον γὰρ ᾿Ανάγκη, μουσικὸν δὲ ἡ Πειϑώ, καὶ Μοῦσα 
ἡ φιλόδημος οὖσα [μούσαις φιλοδαμοῦσα ἄϊο Ἠδ5.} πολὺ μᾶλλον τῆς Ἔμπε- 
δοχλέους Χάριτος 

στυγέει δύστλητον ᾿ἄνάγχην. 
117 (880. 881 Κὶ., 388, 884. 51. Τρξπτ, ΥἹΠ ΤΊ [Α 1 ΒΚ. 161, 4] 

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην χοῦρός τε χόρη τὲ 
ϑάμνος τ᾽ οἰωνός τε καὶ ἔξαλος ἔλλοπος ἰχϑύς. 

11. Ἐξ ρίοδῦ οἴπθη βργιοῃ ἀθθ ΘΒ 8418, οἴπθῃὴ ἀγα] θη, υζ- 
οπίρθ (Οὐδιξογ ὈΘΒΟΒ] 88, ἀθὺ ποϊρ Ὀτοίίθη βου ἄσθη νϑγβίθρϑὶ ἡ ἰδὲ: ΘΠ Ὼ 
ΘἴΠΘΥ βοῖπθ Ἠδπᾶθ τηἷἱῤ Μογάδιαὶ θοῆθοκυ ἱπ Θπἀθηνουβοκαηρ, τοῦ 
ἔθσγμου πὶ ὐϑΐοὶγο ἀθβ βεγοίψθα οἰπθη Μοϊποιἃ βομγὄσε (5) δὰθ ἀθγ Ζ88] 
ἃον Ὁδιποπθῃ, αἷθ οἷη ϑυῖρ ἰδηροβ ΤΠ ϑΌθη ου]οοβὲ μδθθῃ, ἀἴθ ἡγάββθη ἀγθίπη] 
ΖΘ Βηἰδιβοηα Ψδῃτα ἔθγπδρ σοπ ἄθῃ βθ] ρθη βοιυγοι ἔθη πὰ 68 ΤΠ. Όθ 8 πιὰ - 
56! σθ Ῥίδαθ ψϑοθβοη, ἀπὶ ἰπ 1ϑαΐθ ἀον Ζοὶς αηΐου 4116π πῦρ! ἤθη (6- 
βίδ] θα 8 θυ ὉΠ Ομ ον θβομδρίθ σϑθοσύθη ζὰ πογάθῃ, Ῥθηη ἀν Τα Μδοδύ 
Ἰασὶ βἰθ ζὰπι Μίϑθοτθ, (10) ἀδβ Μϑοσ βρεὶῤ βἰθ δῦ ἄθῃ Ἐγάθοάθῃ 805, αΐθ 
Ἐτάθ χὰ ἄδθῃ ΒΘ σα ]θὴ ἀθγ Ιϑυομίοπᾶθη βοηπθ, πᾶ ἀϊθθθ ψἰσῖν 5816 ἴῃ 

ἀϊο ὙΥΌ6] ἄον Τὺΐ. ἘΛΠΘΣ Ὠϊπηπλῦ βἷθ σοπὶ δπάθση δῇ, ἀπ 841|16ὴ βἰπὰ 

8190 νϑυμαββί, Ζα ἀΐθβϑθῃ ρϑμῦγθ ᾿θζέ δοῖ ἰοθ, οἱπ σοὰ αοἱέ ἀθθδηηΐοῦ 
πηᾷ Ἰττϑηᾶοσν, 4 ἴθ ἄθπι ταβοπάθῃ ϑισγοῖίθ νϑγίγααίθ, 

116. Τ)ῖ΄Θ Ομδυῖβ Βαββὲ αἴθ ἀπουίσᾶρ!οῆθ Νούνθπαϊρ Κοὶθ. 
117. ΤΟ τῶ Ὀθγοῖΐβ οἰππιαὶ Κηδρο, Μϑἄδομθη, σασθαι, οροὶ ἀπὰ 

δυ απ ἰδ ΠἸθη θυ, βύμητηθυ ΕἼΒΟΝ, 
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118 [13 Κι, 386 53:1 ὄτεμ. βασομι. 114 Ρ. 516 Ρ. δῆλος δὲ αὐτῶε (ἨδτΑΚΗῸ 
συμφερόμενος καὶ Ἐμπεδοκλῆς λέγων ᾿κλαῦσά τε--- χῶρον᾽ ναὶ. ϑεχτ. δᾶν. 
τηδίῃ, ΧῚ 96 ἀλλ᾽ εἰωϑασί τινες τῶν ἀπὸ τῆς Ἐπικούρου αἱρέσεως [ἢ Βοιτηδτ- 
6805] . -. λέγειν ὅτι φυσικῶς καὶ ἀδιδάχτως τὸ ζῶιον φεύγει μὲν τὴν ἀλγη- 
δόνα, διώχει δὲ τὴν ἡδονήν᾽ γεννηϑὲν γοῦν καὶ μηδέπω τοῖς κατὰ δόξαν δου- 
λεῦον ἅμα τῶι ῥαπισϑῆναι ἀσυνήϑει ἀέρος ψύξει ἔκλαυσέ τε καὶ ἐχώκυ- 
σεν. 8. ἴσα. Υ 226 

χλαῦσά τε χαὶ κώχυσα ἰδὼν ἀσυνήϑεα χῶρον. 
119 [11. 12 Κ,, 890. 391 5:1] Οαχεν. βίτομ. ΙΥ̓͂ 12 ῥ. δ69 Ροΐξ. παιδεύων δὲ 

οἶμαι χαὶ ἐλέγχων ἡ ἐξ οἵης -- ὄλβον᾽, ὥς φησιν Ἐ. ὧδε λοιπὸν μετὰ ϑνη- 
τῶν ἀναστρέφεται Ῥιστ. ἀρ οχὶ!. 17 Ρ. 601 Ὁ (μδοὶ ἔν. 11, 1 6) εἶϑ᾽ ὥσπερ 
ἐν νήσωι σάλον ἐχούσηι πολύν, χαϑάπερ φησὶν ὁ Πλάτων ᾿Ὡ ὀστρέου τρόπον᾽ 
ἐνδεδεμένη τῶι σώματι διὰ τὸ μὴ ἀναφέρειν μηδὲ μνημονεύειν ᾿ἐξ οἵης --- 
ὄλβου μεϑέστηχκεν ... οὐρανοῦ χαὶ σελήνης γῆν ἀμειψαμένη [δο}}. ἡ ψυχή] 
χαὶ τὸν ἐπὶ γῆς βίον, ἐὰν μιχρὸν ἐνταῖϑα τόπον ἐκ τόπου παραλλάξηι, δυσα- 
νασχετεῖ καὶ ξενοπαϑεῖ. 

ἐξ οἵης τιμῆς τε χαὶ ὅσσου μήχεος ὄλβου 

(ὧδε πεσὼν χατὰ γαῖαν) ἀναστρέφομαι μετὰ ϑενητοῖς. 
130 (31 Κὶ,, 392 5:1] ὈΟΆΕΡΗΥΕ. ἀ6 δηῖχσο ὨγΡὮ. 8 Ρ. 61, 19 Ναῦοῖ. παρά 

τε γὰρ ᾿Εμπεόοκχλεῖ αἱ ψυχοπομποὶ δυνάμεις λέγουσιν 

ἠλύϑομεν τόδ᾽ ὑττ᾽ ἄντρον ὑπόστεγον ... 
191 [18.21.22 Κὶ,, 385---3938 5.1 1.2. 4 Ητεποοι, δᾶ 6. διτ. 24. δᾶ ν. δ4 βη6. 

ἄνεισι δὲ καὶ τὴν ἀρχαίαν ἕξιν ἀπολαμβάνει, εἰ φύγοι τὰ περὶ γὴν καὶ τὸν 
ἀτερπέα χῶρον ὡς ὃ αὐτὸς λέγει, ἔνϑα -- Κηρῶν, εἰς ὃν οἱ ἐμπεσόντες 
“της --ηἡλάσχουσι᾽" ἢ δὲ ἔφεσις τοῦ φεύγοντος τὸν τῆς ἄτης λειμῶνα 
πρὸς τὸν τῆς ᾿Αληϑείας ἐπείγεται λειμῶνα, ὃν ἀπολιπὼν τῆι ὁρμῆι τῆς πτε- 
ρορρνήσεως εἰς γήινον ἔρχεται σῶμα ὀλβίου αἰῶνος ἀμερϑείς. 284. 4 ῬΕΟρΟΙ. 
ἰπ Η. Ῥ. Π 157, 24 ΚτοΙ]. νρὶ]. ϑΎ 8. ἀθ ργον. 1 [Α 99 5, 182,11] 2. 38 ῬΒοσι, 
ἰπ Οταῖ, Ρ. 108 Βοῖββϑ. 

ἀτερτεέα χῶρον, 

ἄνϑα λύνδε τε ἘΞ τε χαὶ ἄλλων ἔϑνεα Κηρῶν 

αὐχμηραέ τε νόσοι χαὶ σήψιεες ἔργα τε δευστά 
“της ἀν λειμῶνα χατὰ σχότος ἡλάσχουσιν. 

132 [24---21 Κὶ., 898---806 5.1 Ῥυστ. ἀθ τγᾶπαᾳ. δῃ. 15 ἢ. 414 Β ἀλλὰ μᾶλλον, 
ὡς Ἐ-, διτταί τινες ἕχαστον ἡμῶν γιγνόμενον παραλαμβάνουσι καὶ κατάρχονται 

118. ΙΘ} νοϊπίθ ἀπᾶὰ Ἰαιηπηογύθ, 818 ἴθ ἄθῃ ἀπρονομηίθῃ Οτί ογ- 
ὈΠοΚίο. 

119. Αὐ8 πϑοθθῃ βδηρθ, δὰὺβ ϑίσμον ΟἹ οἰκο β 16 δίη ἰο ἢ ΔΙΘΓ 

αμΓ αἷ6 Εγᾶδ φοζαϊοπ ατιὰ γουκθῦγθ πὰπ πὶ ἄθη ϑ μου ὈΠΙΘμ θη. 
120. ὙΥΙΓ ροϊαπρίοη ἴῃ ἀἶθβθ ἀρθογάδομίθ Ηδμ]θ.... 

᾿ 121. .((ς θη ἔτουάϊοβοη Οὐ, τὸ Μοιὰ υπᾶὰ Ο6τῸ0}} υπὰ βοβδδγθῃ 

διάογον Ὀπρὶ ἀοκβροίβίοσ, τὸ ἀδγγθπᾶθϑ βἰθομύιηι απᾶ ἘδαΪπὶβ απ ὕθτ- 
βομυθιηησησ δὰΐ ἀοὺ {Ππ} 6.18 υγῖθβθ ἰπὶ Πβίθσῃ δἰη πᾶ μον βοιοίἔθη. 
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μοῖραι καὶ δαίμονες ἱναὶ. ἔτ. 120, 128] “ ἔνϑ᾽ --- Ασάφεια᾽, ὥστε τούτων ἐἑχά- 
στου σπέρματα τῶν παϑῶν ἀναχεχραμένα δεδεγμένης ἡμῶν τῆς γενέσεως καὶ 
διὰ τοῦτο πολλὴν ἀνωμαλίαν ἐχούσης, εὔχεται μὲν ὁ νοῦν ἔχων τὰ βελτίονα, 
προσδοχᾶι δὲ χαὶ ϑάτερα, χρῆται δ᾽ ἀμφοτέροις τὸ ἄγαν ἀφαιρῶν. 

ἔνϑ᾽ ἦσαν Χϑονίη τε χαὶ Ἡλιόττη ταναῦπις, 
4Φῆρίς 8᾽ αἱματόεσσα χαὶ “Αρμονέη ϑεμερῶτεις, 
Καλλιστώ τ᾿ ΑἸἰσχρή τε, Θόωσά τε 4ηναίη τε, 
Νημερτής τ᾽ ἐρόεσσα μελάγχουρός τ᾽ ᾿σάφεια. 

128. [28---8ὺ Κ', 391---400 58) Οοκκυτῦβ ορίάγοπι. 11 οὗτοι [ἀϊο ΤιιΔὨθ] δ᾽ 
ἂν εἶεν διαφοραὶ τῶν ὄντων" ὡς γὰρ Ἐ. φυσικῶς ἐξαριϑμεῖται ᾿ Φυσώ --- Με- 
γιστῶ᾽ καὶ Φορύην καὶ Σοφήν τε καὶ Ὀμφαίην χαὶ πολλὰς ἄλλας, τὴν 
εἰρημένην ποικιλίαν τῶν ὄντων αἰνιττόμενος, οὕτως ὑπὸ τῶν παλαιῶν Ἰαπε- 
τὸς μὲν ὠνομάσθη ὃ λόγος χαϑ᾽ ὃν φωνητιχὰ (τὰ) ζώια ἐγένετο χαὶ τὸ 
«ὅλον ψόφος ἀπετελέσϑη, ἰαφετός τις ὧν (ἰὰ γώρ ἐστιν ἣ φωνή), Κοῖος δὲ κτλ. 

Φυσώ τὲ Φϑιμένη τε, χαὶ Εὐναίη καὶ Ἔγερσις, 
Κινώ τ᾽ ᾿Αστεμφής τε, πολυστέφανός τε Πεγιστώ 
χαὶ Φορύη, Σωτιή τὸ χαὶ Ὀμφαίη ... 

124 [14. 16 Κὶ., 400. 401 5) 1.2 Οτεμ. βίγομ. ΠῚ 14 ρ. ὅ16 Ρ. (μδοῖ ἔτ. 125) 

χαὶ πάλιν ᾿ ὦ πόποι --- ἐγένεσϑε᾽. Τύμκον ἔτ. 38 Ὑ͵ΔΟβη. σχέτλιοι ἄνϑρω- 
ποι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οἷον το ίων --- πέπλασϑε᾽ 

ὦ πόποι, ὦ δειλὸν ϑνητῶν γένος, ὦ δυσάνολβον, 

τοίων ἔχ τ᾿ ἐρίδων ἔχ τε στοναχῶν ἐγένεσϑε. 
125 [318 Καὶ, 404 5.1] Οτξν. βίγομ. ΠΙ 14 Ὁ. δ16 Ῥ. (μδοῖ ἔν. 119) 

ἐχ μὲν γὰρ ζωῶν ἐτίϑει νεχρὰ εἴδε᾽ ἀμείβων. 
126 [819 Κι, 402 51 Ῥιστ. ἀθ 6δὰ οοιηηι. 2, 8 Ρ. 998 Ο (Ρα!ἑπρϑηθβίθ) ἀλλάσ- 

σει δὲ ἡ φύσις ἅπαντα καὶ μετοικίζει “σαρκῶν --- χιτῶνιε᾽ (οἴπ6 ΑἸὐΟΓΣΏΔΠΙΘΠ) 
ῬΟΒΡΗΥΕ. Δρ. ϑ:οὈ. ἘΠ|.1 49, 60ὺ [1 446,1 Υ7. αὐτῆς γὰρ τῆς μεταχοσμήσεως 
εἱμαρμένη καὶ φύσις ὑπὸ Ἐμπεδοχλέους δαίμων ἀνηγόρευται ᾿ σαρκῶν --ι χι- 
τῶνιε᾽ καὶ μεταμπίσχουσα τὰς ψυχάς. 

σαρχῶν ἀλλογνῶτι τεεριστέλλουσα χιτῶνι. 

1522, Τὰ στο αἷθ Εταπγϊου πὰ αἀἷθ ψϑιυ]Π οἰκο αθ βοππθη)αηρ- 

ἔται, ἀἷθ διαρο Ζηνιοίσβοῦ ἀπὰ αἷθ Θγμβί] οΚοπάθ Ηδιτηοηῖθ, Κγαι, 
βομδπ υπὰ ἔγαι Ηββ58]10Β, ἔγαι Ἠυτρ ἀπὰ ἔγαι βρᾶϊς, ἀΐθ 1ἰθθγοίομθ 

ΥΥΔΕτμαξρ κοῖς ἀπᾶ ἀΐθ βου ΑΥΖμδαυῖσθ Ὑ ΘΓ ΤΟΥΤ ἢ Ἠοὶί, 
193, Ὁπά ας Θοἰδίον ἀ68 ὙΥ̓δομββίπιηβ πὰ βου ψυπᾶθβ, 468 ΚΟ ] ἔθη 8 

πὰ ὙΔΟΒθηΒ, ἀογ Βοσοσιης ἀπᾶὰ Βαμ6, ἀθὺ το μὈϑγδηζίθη Ῥυδομῦ ἀπά 
ἄθ58. βΘοιπιαίζοθ, ἀθ8 β'ομυνθῖίσθηβ ἀπά Βθάθῃ8β, 

194. ὙΥομ᾽, πϑμθ, ἀὰ ἀτῖηθ8 ΜϑηβομΘηρ ΒΟ Β]θομ, πϑ᾿ ἀλ ᾿ΔΠΊΠΊΘΓ- 
γῸ]} Ὁπβοὶῖροθβ: δὰβ βοϊσθθη Ζν) βίθῃ ἀπὰ ϑθαΐζθσῃ βϑία ἸΏ Θηἐθρτοββθῃ 

195. Ὅδηπ δὺβ [ωϑθοπαϊροπι τὩϑοηίθ οΥΓ Τοίθθ αἷἰθ (ὐθβίβ! θη ψγοῖ- 

ἐδυβομϑπα, 
196. δὶς Ναίιν τδο δοὶέ αἰ165, ἰπάθηιν 516 αἷ6 ϑ'ϑοίθη υϊξ ἔγθπι δυο 

1,Ἰθοϑ 116 πὶ κΙ οἰ θέ, 
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127 [382. 888 Κι, 438, 489 5) ΑἘτ. παῖ, 8η. ΧΙ 1 λέγει δὲ καὶ Ἐ. τὴν ἀρί- 
στην εἶναι μετοίχησιν τὴν τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὲν ἐς ζώιον ἡ λῆξις αὐτὸν μετα- 
γάγοι, λέοντα γίνεσθαι" εἰ δὲ ἐς φυτόν, δάφνην. ἅ δὲ Ἐ. λέγει ταῦτά ἐστιν 
“ἐν το ἡυχ ὁμοισιν᾽. 

ἐν ϑήρεσσι λέοντες ὀρειλεχέες χαμαιεῦναι 
γίγνονται, δάφναι δ᾽ ἐνὶ δένδρεσιν ἠυχόμοισιν. 

125 [368---811 Κ,, 405---414 5:1 ῬΟΆΡΗΥΕ. ἀδ δρβί, Π 20 (8418 ΤὨΘΟΡγαϑὺ ἂθ 

ῥἰοίαίθ) τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱερῶν νηφάλια παρὰ πολλοῖς ἦν" νηφάλια δ᾽ ἐστὶν τὰ 
ὑδρόσπονδα, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα μελίσπονδα᾽ τοῦτον γὰρ ἕτοιμον παρὰ μελιττῶν 
πρῶτον ἐλάβομεν τὸν ὑγρὸν χαρπόν" εἶτ᾽ ἐλαιόσπονδα. τέλος δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν τὰ 
ὕστερον γεγονότα οἰνόσπονδα εὐς 21 μαρτυρεῖται δὲ ταῦτα οὐ. μόνον ὑπὸ τῶν 
χύρβεων.. . ἀλλὰ καὶ παρ᾽ ᾿Εμπεόοκλέους, ὃς περί τε τῶν ϑυμάτων καὶ περὶ τῆς 

ϑεογονίας διεξιὼν παρεμφαίνει λέγων [Ἐμπεδοκλῆς] οὐδέ --- βασί λεια᾽, ἣ ἔστιν 
ἡ Φιλία" τὴν οἵ γ᾽ -- οὐδαφ,, ἅπερ καὶ νῦν ἔτι σώιξεται παρ᾽ ἐνίοις υἱοὺ ἔχνη 
τινὰ τῆς ἀληϑείας ὄντα, “ταύρων δ᾽ -- βωμότ' τῆς γὰρ οἶμαι φιλίας καὶ τῆς 
περὶ τὸ συγγενὲς αἰσϑήσεως πᾶντα κατεχούσης, οὐϑεὶς οὐϑὲν ἐφόνευεν οἰκεῖα 
εἶναι νομίζων τὰ λοιπὰ τῶν ζώιων», ἐπεὶ δὲ Ἄρης χαὶ Κυδο ἐμ ὃς καὶ πᾶσα 
μάχη καὶ πολέμων ἀρχὴ κατέσχεν, τότε “πρῶτον οὐϑεὶς οὐϑενὸς ὅλως ἐφείδετο 
τῶν οἰχείων. ο. 21 “ταύρων --- γυϊα᾽. 

οὐδέ τις ἦν κείνοισιν “ρης ϑεὸς οὐδὲ Κυδοιμός 
οὐδὲ Ζεὺς βασιλεὺς οὐδὲ Κρόνος οὐδὲ Ποσειδῶν, 
ἀλλὰ Κύπρις βασίλεια. 
τὴν οἵγ᾽ εὐσεβέεσσιν ἀγάλμασιν ἱλάσκχοντο 

ὅ γραπιτοῖς τὸ ζώιοισι μύροισέ τε δαιδαλεόδμοις 
σμύρνης τ᾽ ἀχρήτου ϑυσίαις λιβάνου τε ϑυώδους, 
ξουϑῶν τε σπονδὰς μελιτῶν ῥίπτοντες ἐς οὔδας" 

ταύρων δ᾽ ἀχρήτοισι φόνοις οὐ δεύετο βωμός, 
ἀλλὰ μύσος τοῦτ᾽ ἔσχεν ἐν ἀνϑρώποισι μέγιστον, 

10 ϑυμὸν ἀπορραίσαντας ἐνέδμεναι ἠέα γυῖα. 

122. Βεοὶ ἀ6᾽ δοοίοηιϑαπάογιπσ ποτάθῃ οἷ επδοδοη απὸ δοδίθη 

ζὰ ὈΘΓ ΘΟ μθηάθῃ, δαΐ ἀθῦ Εγάθ βομἸδέθη θη Τυὔνγθη ἀηύοσ ἄθῃ ΤΊΘυθα 

ἀπ συ ΤΠ ΟΥΌΘΘΥ ἀπύθυ ἄθῃ βομδη θυ θίθη Βϑαμηθη. 

128, πὰ Ὀοὶ Ἰθῆθῃ (δηβοδθη ἀ65 σοϊάποπ Ζεοίίαϊ δ᾽ 5) σϑῸ 68. ποὺ 

Κοίπθη αοὐὐ ἀθ8 Κσίοροβ πᾶ ΘΒ] δομ ρουϊιηπηθ]β, Κοίπθη Κπὶρ Ζθϑιβ 
Οὗδν Κτομοβ οὔοθὺ Ῥοβϑίάοῃ, βοῃπάβθγῃ πὰ οἷηθ Κδηϊρίη, ἀἷο 1606. 

516 βυσμίθῃ ἀἴθ88 τηϊῦ ἔγοτητήθη ΥΥ δἰ βθραθθι σὰ ρονίππθη, (δ) τηΐδ σϑιηδ] θη 
ΒΙΙάθτ ἀπ Κόβεοι ἀπξίθπάθη ΘΔ] θη, τὺ Ορἕθση σὸπ ἰδαύθσον ΜΎττηΘ 
ἀὑἡπα ἀυξίοηάθηχ Υ οἰ μγϑπο ἀπ δὰ ἤθη Ὀγαῦηθη Ὑαθθη βοιὐἐθύθῃ 5816 
οἰ μρἄδββο δυῦ ἄθῃ Βοάθη. οὶ Κοίη ΑἸίαν ψαγὰ Ὀθηθίχὺ τι δα θσθση 
ΒΘΥὈ]αῦ, Βοπᾶθτγη ἀἶθβ σα] θδὶ ἄθη Μϑῃβοῆθη 818 ρτὔββίθσ ΕἾΘΥΘΙ, Ὁ ἀΔ8 

ΤΠ θθη σὰ τϑῦθθη ἀπᾶ 616 ΟἸΙΘάου δὰ γϑυζθῆγσθῃ. 
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129 [440---4ἀ45 Κ,, 415-420 5:1 ῬΟΆΡΗ. Υ΄. Ργίῃ. 30 αὐτὸς δὲ (ΡγΥΓΠΔρΌΓΔΒ) 
τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας ἠχροᾶτο συνιεὶς τῆς χαϑολικῆς τῶν σφαιρῶν χαὶ τῶν 
χατ᾽ αὐτὰς κινουμένων ἀστέρων ἁρμονίας, ἧς ἡμᾶς μὴ ἀκούειν διὰ σμικρότητα 
τῆς φύσεως. τούτοις χαὶ Ἐ. μαρτυρεῖ λέγων περὶ αὐτοῦ" “ ἦν -- αἰώνεσσιν᾽. 
τὸ γὰρ περιώσια καὶ τῶν ὄντων λεύσσεσχεν ἔχαστα καὶ πραπίδων 
πλοῦτον χαὶ τὰ ἐοικότα ἐμφαντικὰ μάλιστα τῆς ἐξαιρέτου χαὶ ἀχριβεστέρας 
παρὰ τοὺς ἄλλους διοργανώσεως ἔν τε τῶι δρᾶν χαὶ τῶι ἀχούειν καὶ τῶι νοεῖν 
τοῦ Πυϑαγόρου (Δὺ8 ΝΙΚοΙίδοῦοθ τῖο Ιᾳπιδὶ. Υ΄. Ρ. 18. 1. 2 Τάξατ. ΠῚ] δ4 
[νεῖ Α 1. 8.. 160,20] 

ἦν δέ τις ἐν χείνοισιν ἀνὴρ περιώσια εἰδώς, 
ὃς δὴ μήκιστον πραπίδων ἐχτήσατο “τλοῦτον 
παντοίων τὸ μάλιστα σοφῶν ἐπιήρανος ἔργων" 
ὅππότε γὰρ πάσηισιν ὀρέξαιτο πραπίδεσσιν, 

δ ῥεῖ ὅ γε τῶν ὄντων πάντων λεύσσεσκεν ἔχαστον 
χαί τε δέχ᾽ ἀνθρώπων καί τ᾽ εἴκοσιν αἰώνεσσιν. 

180 [3604. 805 Κὶ,, 421. 422 5.) ὅσηοι, Νίο. ΤΒον. 462 ρΡ. 86, 22 

ἦσαν δὲ χτίλα πάντα καὶ ἀνϑρώποισι προσηνῆ, 
ϑῆρές τ᾽ οἰωνοί τε, φιλοφροσύνη τε δεδήει. 

181 [8338---341 5.) ἨΗτρροι, Βοῖ. ὙΠ] 81 Ρ. 264 χόσμον γάρ φησιν εἶναι ὁ 
Ἐ. τὸν ὑπὸ τοῦ Νείχους διοιχούμενον τοῦ πονηροῦ καὶ ἕτερον νοητὸν τὸν 
ὑπο τῆς Φιλίας . .. μέσον δὲ εἶναι τῶν διαφόρων ἀρχῶν Δίχαιον λόγον, χαϑ᾽ 
ὃν συγχρίνεται τὰ διηιρημένα ὑπὸ τοῦ Νείχους χαὶ προσαρμόζεται κατὰ τὴν 
Φιλίαν τῶι ἑνί, τοῦτον δὲ αὐτὸν τὸν Δίχαιον λόγον τὸν τῆι Φιλίαι συναγω- 
νιζόμενρον Μοῦσαν ὁ Ἐ. προσαγορεύων καὶ αὐτὸς αὑτῶι συναγωνίζεσϑαι παρα- 
καλεῖ λέγων ὧδέ πως" 

εἰ γὰρ ἐφημερίων ἕνεχέν τινος, ἄμβροτε ϊοῦσα, 
ἡμετέρας μελέτας {μέλε τοι διὰ φροντίδος ἐλϑεῖν, 
εὐχομένωε νῦν αὖτε παρίστασο, Καλλιότστεια, 
ἀμφὶ ϑεῶν μαχάρων ἀγαϑὸν λόγον ἐμφαένοντι. 

129. Ἰλοοῖι 68 ἰθθίθ ᾿πίθυ ᾿θηθη οἷῃ Μϑπῃ γορ ὥβθθυπηθπβοΒ ἢ θπὶ 
ὙΊββθη, ἄθγ Δηθσκαπηῦ ἄθηῃ στὄββίθη (ὐο βίοι ομζαπη Ὀθ8888 ἀπᾶ τηϑπηῖρ- 
ἴδοβον Κι ἀπβίθ πιδομεῖρ τὰσ. θηη ΒΟ 8] οΓ ΠῸΣ πὶ 8116η βοίπθῃ (ἀθἰβίθυ - 
Κτβξύθη βίομ σθοκῦθ, (6) βοβιδαύθ δ Ἰϑίομς δὰξ σϑῦη ἀπὰ σπδησζὶς Μϑηβοῦθη- 
ΦΟΒΟὈΙΘΟμίου Ηἰπ 6468 θίμζθιμθ Τληρ ἴῃ ἀθΥ βϑηζθη ὟΥ οἱ, 

180. Τ)μα ταῦθῃ 4110 σεδεο πόρε ταῦτ πὰ ἄθη Μοηβοῆθη ζαίΐδυῃ- 
Ἰοὰ: ἀΐθ ψ]άθη Τίοτθ ὑπ μοὶ, ἀπὰ ἀἷθ ΕἸδπιπιθ ἀθὺ ρσορθπβοι ρθη 
Ετθαμπαβομδῖ σ᾽] δ. 

181. Τθμπ ΘΠ 68 ΠΙΓ βθηθῃῃη ΜΆ, ἈΠΒίργ] οΘ Μαβθ, τθρβθῃ 
ἰγροῃμα θἴμθῦ ΠΙΘ ΒΟ] Ομ ΑΠρΘΙορθη μοὶ ΤΣ ἸηΒοσΘ βοσρθι ἀθγο ἄθῃ 
ϑίπη ρϑῆθη Ζὰ ἰΆΒ86η, 80 θυ μῦγθ Ἰθέζο τυϊθᾶθυ πιϑὶπ ἰϑθθί, Κ᾿ Πρ, τὸ 
ἰοὰ Ὀορίηπθ συΐθ Οθάδηκοι ἄθον ἀΐθ βϑὶῖρθπ διίοσ σὰ οδηθδσγθη. 
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᾿ 182 [804. 855 Κὶ,, 842. 848 5} ΟἾεμ. βαοι. Υ 140 Ρ. 1833 Ῥοξί, 

ὄλβιος, ὃς ϑείων ττραπιίδων ἐχτήσατο πλοῦτον, 
δειλὸς δ᾽ ὧι σχοτόεσσα ϑεῶν πέρι δόξα μέμηλεν. 

188 [356---858 Κι, 844--846 56] Ἃτεμ. βαόπι. Υ 82 Ρ. 694 Ροίί. τὸ γάρ τοι 
ϑεῖον, ὃ ̓ Αχραγαντῖνός φησι ποιητής, 

οὐχ ἔστιν πελάσασϑαι ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐφιχτόν 
ἡμετέροις ἢ χερσὶ λαβεῖν, ἡεττέρ τε μεγίστη 
πειϑοῦς ἀνϑρώποισιν ἁμαξιτὸς εἰς φρένα στέττει. 

134 (8ὅ9---868 Κ, 841--351 58.) 1-8ὲ ΑΥνμον. (θ ἰμύογρσ. 249,1 ὦϑυβθο διὰ 

ταῦτα δὲ καὶ ὃ ᾿Αχραγαντῖνος σοφὸς ἐπιρραπίσας τοὺς περὶ ϑεῶν ὡς ἄνϑρω- 
ποειδῶν ὄντων παρὰ τοῖς ποιηταῖς λεγομένους μύϑους, ἐπήγαγε προηγουμένως 

μὲν περὶ ̓ Απόλλωνος [νρ]. Α1 8 δ1 55, 151, 4 α. 28 5, 166; ν. Βενῖ, διὲσ. 1898, 404], 
περὲ οὗ ἣν αὐτῶι προσεχῶς ὃ “λόγος, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ περὶ τοῦ 
ϑείου παντὸς ἁπλῶς ἀποφαινόμενος ᾿ οὔτε --- ϑοῆισι᾽ διὰ τοῦ “ἑερή᾽ καὶ τὴν 

ὑπὲρ νοῦν αἰνιττόμενος αἰτίαν. [ΗἸογαὰΒ 1ο. Τξοία. ΟἸ]. ΥΤΙ 522 τ ἄθαι βομνίη- 
ἀοϊοϊαίο Ἐ. τῶι τρίτωι τῶν Φυσικῶν! 

οὐδὲ γὰρ ἀνδρομέηι κεφαλῆι χατὰ γυῖα χέχασται," 
οὐ μὲν ἀπαὶ νώτοιο δύο κλάδοι ἀΐέσσονται, 
οὐ πόδες, οὐ ϑοὰ γοῦν(α), οὐ μήδεα λαχνήεντα, 
ἀλλὰ φρὴν ἱερὴ καὶ ἀϑέσφατος ἔτιλετο μοῦνον, 

ὅ φροντίσι χόσμον ἅπαντα χαταΐσσουσα ϑοῆισιν. 
185 [404. 405 Κι, 426. 421 50] ἌΒΙΒΥ. τηϑί. Α 18. 1818) ὁ ἔστι γὰρ ὃ μαν- 

τεὐονταί τι πάντες φύσει κοινὸν δίκαιον καὶ ἄδικον, χἂν μηδεμία κοινωνία 
πρὸς ἀλλήλους ἦι μηδὲ συνϑήκη (Οἷαῦ ἄδγ Απᾶρομο ν. 4501{)} χαὶ ὡς Ἐ. λέγει 
περὲ τοῦ μὴ κτείνειν τὸ ἔμψυχον" τοῦτο γὰρ οὐ τισὶ μὲν δίκαιον τισὶ δ᾽ οὐ 

δίχαιον ᾿ ἀλλὰ --- αὖ γῆς᾽. Οἱἷοσ. ἀ6 τ΄. Ρ. ΠῚ 11, 19 (Ναϊτθο Ῥμέδμασογαβ εἴ 
Ἑξηιρεάοοῖοβ τθναγα οηιύμα, απϊηγανξϊιγε σον ϊοϊονδηι ἔπι 18. 6886 ἀενιονξίανξ οἷα- 
φιαπίγιε ἱπουριαδὶϊ 8 ροθόπαβ ἐμιροιάᾶονε ἐδ α φιῖδιιϑ υἱοϊαΐμνι δὶἐ απϊηιαῖ, ΒΈΧΤΥ, 
δᾶν. τηϑίν, ΓΧ 126 (νὸτ ἔγ. 186; δὰ8 Ῥοβοϊοῃίοβ Τἰππθιβοοιημθηΐα:) εἴπερ καὶ ἢ 
δικαιοσύνη κατὰ τὴν ἐπιπλοχὴν τῶν ἀνθρώπων πρός τε ἀλλήλους χαὶ πρὸς 
ϑεοὺς εἰσῆχται, εἰ μὴ εἰσὶ ϑεοί, οὐδὲ δικαιοσύνη συστήσεται. ναὶ. ἸΑΜπι, Υ͂. 
Ῥυίῃ, 108 προσέταξεν (Ργ(.) ἀπέχεσϑαι τῶν ἐμψύχων" ἅτε γὰρ βουλομένους 
ἄχρως δικαιοπραγεῖν ἔδει δήπου μηδὲν ἀδικεῖν τῶν συγγενῶν ζώιων. ἐπεὶ πῶς 

182. ΟἸ ΟΚβοὶῖσ σοῦ θἴπθη βομαὶζ σοι] ἤοΥ θάδη θη ϑυνσασῦ, ἅττη- 
Β6]σ, θη οἷῃ ἢπβίγοσ δ μη δον ἀἷθ Οδιζον απιδβπρί, 

188. Μη Καπῃ αἷδ Οοίμεϊξ δον πος δὴ Ὀγΐηρθη, 888 βἰθ 
ἈΏΒΟΙΏ ΑἸρθη ΘΥΤΘΙ ΟΕ ΔΙ ̓ γᾶγθ, οὐθυ βἷθ τὶν Ἡϑ πάθη ρτοϊΐθη, ζνεὶ Ῥδγ6, 
δῦ ἄθπθῃ ἀΐθ Ἡδαυρίβίταϑεο ἀθα ΟἸδαθθπβ ἰἱπβ Μοπβοθθη μοῦ ἐστί. 

184. Τομη εἶθ (ἀἷδ6 σοί εῖ!) δῦ δοι ποθ ὲ τη τηθηϑο θη ΒΟ ἤ θη 

Ἡδυρίο δὰ ἄθη ΟἸθάθση σϑυβθηθῃ, ποι βομυ ρθη 50 ἢ} ζυσοὶ Ζυγοὶρ6 
Βογα νοὰ ἄθπὶ Εὔοκθοη, πἰομῦ ἘΝάᾶββ ποοὺῖ Βυτχίρο ἘΚ ηἶθθ οὔθ Ὀθμδασίθ 

ΒΟ Βαιρ οάστ, Βοπάθγ ΠῸΓ οἷ Οὐδἰβί, οἱπ Β Προ σ ἀπ ὩΠΔΙΒΒΡΓΘΟΒΠΙΘΒΘΣ, τορὺ 
βίοι ἄβ, ἀδγ τηῖξ βοῦπθ! ]θη Οθάδηκϑηὴ ἀθπ σάπζθη ΥὟ Θ᾽ θη δα ἀπτοβῆ ορί. 



Β. ΕΝ. 132---188. ΚΑΘΑΡΜΟΙ 228 

αν ἔπεισαν. δίχαια πράττειν τοὺς ἄλλους αὐτοὶ ἁλισκόμενοι ἐν πλεονεξίαι 
(καίπερ ἐχόμενοι συγγενικῆι τῆι τῶν ζωιων μετοχῆι, ἅπερ διὰ τὴν τῆς ζωῆς 
χαὶ τῶν στοιχείων τῶν αὐτῶν κοινωνίαν χαὶ τῆς ἀπὸ τούτων συνισταμένης 
συγχράσεως ὡσανεὶ ἀδελφότητι πρὸς ἡμᾶς συνέζευχται. 

ἀλλὰ τὸ μὲν πάντων νόμιμον διά τ᾽ εὐρυμέδοντος 

αἰθέρος ἠνεχέως τέταται διά τ᾽ ἀπλέτου αὐγῆς. 
186 [416, 411 Κὶ,, 428.429 801 ΒΈχΧτυΒ δᾶν, τηδίῃ, ΓΧ 121 (8. ζὰ ἔτ. 135) οἱ μὲν οὖν 

περὶ τὸν ᾿νϑαγόραν χαὶ τὸν Ἐμπεδοκλέα χαὶ (τὸ) τῶν Ἰταλῶν πλῆϑός φασι μὴ 
μόνον ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τοὺς ϑεοὺς εἶναί τινὰ κοινωνίαν, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς τὰ ἄλογα τῶν ζώιων. ἕν γὰρ ὑπάρχειν πνεῦμα τὸ διὰ παντὸς τοῦ κόσμου 
διῆκον ψυχῆς τρόπον τὸ χαὶ ἑνοῦν ἡμᾶς πρὸς ἐχεῖνα (ναὶ. ἔν. 184, δ). διόπερ 
καὶὲὶ κτείνοντες αὐτὰ καὶ ταῖς σαρξὶν αὐτῶν τρεφόμενοι ἀδικήσομέν τε καὶ 
ἀσεβήσομεν ὡς συγγενεῖς ἀναιροῦντες. ἔνϑεν χαὶ παρήινουν οὗτοι οἱ φιλόσοφοι 

ἀπέχεσϑαι τῶν ἐμψύχων καὶ ἀσεβεῖν ἔφασκον τοὺς ἀνϑρώπους ἡ βωμὸν ἐρεὺ- 
ϑοντας μαχάρων ϑερμοῖσι φόνοισιν᾽, καὶ Ἐ. πού φησιν " οὐ --- νόοιο. 

οὐ παύσεσϑε φόνοιο δυσηχέος; οὐχ ἐσορᾶτε 
ἀλλήλους δάπτοντες ἀχηδείηισι νόοιο; 

131 [410-- 416 Κὶ,, 480---48ὅ 51:1 1--- ὁ ΒΈΧΤ. τηδίῃ, ΓΧ 129 (ἡΔ0}} ἔν. 136, 2) χαὶ 

μορφὴν -α ἔδουσιν᾽. Θπιῖα. ο. Οοἴδαπι Ψ 49 (ΥΟῊΪ δὰ8 Οοἰβι8) ἐχεῖνοι [ὉῬῪ- 
τπαρογθου] μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ ψυχῆς μετενσωματουμένης μῦϑον ἐμψύχων 
ἀπέχονται καί τις φίλον --- νήπιος, 

μορφὴν δ᾽ ἀλλάξαντα πατὴρ φίλον υἱὸν ἀείρας 
σφάζει ἐπευχόμενος μέγα νήπιος" οἱ δ᾽ ἐπορεῦνται 
λεσσόμενοι ϑύοντας, ὁ δ᾽ αὖ νήχουστος ὁμοχλέων 
σφάξας ἐν μεγάροισι καχὴν ἀλεγύνατο δαῖτα. 

ὅ ὡς δ᾽ αὔτως πατέρ᾽ υἱὸς ἑλὼν χαὶ μητέρα παῖδες 
ϑυμὸν ἀττορραίσαντε φίλας κατὰ σάρχας ἔδουσιν. 

135 [0] Απιβτου. ρορῦ, 21 Ρ. 1451518 ἀπ᾽ εἴδους δὲ ἐπὶ εἶδος [Ππᾶοὲ Μοίαρμον 
δίδει} οἷον 

185. ΤΟΣ ἀδ8 δ᾽] ρθιηθίηθ ἰθβοὶζ ἰδὺ ἰδὴρ ἀπᾶ Ὀγοὶῦ δαβρθβραπηὺ 
ἀυγο ἄρῃ μοι η Βουυβοβοημάθη ΕΘαθγδ ΠΟ. πὰ θη ὉΠΠΘΓΠΊΘΒΒΙΙΘΉΘΠΕ 

Ηἱπηπ16 189] 82. 
186. ΤΟΙΣ ἴἢγ πίολὺ δυΐμὄγθη μὲ ἄθπι πιϊβδίδηθηθῃ Μογάθῃ ἢ β'ϑις 

ἴῃ. ἄθπη πἰομέ, Μ1Ὸ ΒΓ ἰδ 9. Ζουοίβονς 1 ἘΠ ϑαδοδίμοὶξ ΘΌγΘ5 

ΘΙ ΠΘΒ 
181. πα βοίπθπ οἰρθηθῃ βόῃη, ἀθν ἀϊθ ϑβίδ]ν σθυδπᾶθὶῦ μαΐ, ποδὶ 

ον γαίον ζιίωῃ Τοσϑϑϑίν δ} ΘΡΎΡΟΥ, βοβδορίθυ ἢ πὶ ἀπα βρτίομὲ δι ποοὶ 

εἷπ οθϑὺ ἄδζα, ἀθὺ αὔρὸ ΤμοΣ! Πῖθ ΟΡΓΟΓ ΑΌΟΓ ἀγᾶηρθη βίος Βἴηζα 
ὑπ θθμθη ἀΐθ ΒΟ] Βομίου ἀἢ, ἀοοῦ ἰθπθῦ ἰϑὰ σορθὴ ἰἢγ Οθι η86] 
ΒΟ ]δομέοῦ 896 απᾷ σϑιου ἄδην 'ἱπὶ Ηδιιβθ βοίη ΒΘ παἀθησηθ]. (Ὁ) ἘθΘη80 

ογρτοὶξι ον βομη βοίμθη Ὗ αἴθ ἀπὰ αἷθ Κίπαου το Μαυΐίοσ, σα θθπ ἵμπθα 
ἀδθ ρῦθη ππᾶὰ Ὑουζθησοι ἀκα ὉΠ θνοσχαπαίο ΕἸ ΘΙΒΟὨ 

΄ 

»- 
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χαλκῶι ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας 
χαὶ “ταμὼν ἀτειρέι χαλχῶε᾽ (ἴτ. 148)" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν ἀρύσαι ταμεῖν, 
τὸ δὲ ταμεῖν ἀρύσαι εἴρηκεν. 

189 [9.10 Κὶ., 4886. 4851 5.1} ῬΟΆΡΗΥΕ. ἀὁ δρ8ι. Π 81 ἐπεὶ δ᾽ ἀναμάρτητος 

οὐδείς, λοιπὸν ἀκεῖσϑαι τοῖς ὕστερον διὰ τῶν χαϑαρμῶν τὰς (τῶν) πρόσϑε 
περὶ τὴν τροφὴν ἁμαρτίας. τοῦτο δὲ ὁμοίως γένοιτ᾽ ἄν, εἰ πρὸ ὀμμάτων ποιη- 
σάμενοι τὸ δεινὸν ἀνευφημίσαιμεν χατὰ τὸν ᾿Εμπεόοχλέα λέγοντες" 

οἴμ᾽ ὅτε οὐ πτρόσϑεν μὲ διώλεσε νηλεὲς ἦμαρ, 
πρὶν σχέτλι᾽ ἔργα βορᾶς περὶ χείλεσι μητίσασϑαι. 

140 [419 Κὶ,, 440 5:1 Ῥιυστ. Φαδοβί. οοην. 1ΠΊῚ1, 2 ρ. 646} χαὶ οὐ μόνης ὡς 
ἔοικε κατ᾿ Ἐμπεδοχλέα τῆς δάφνης τῶν φύλλων ἀπὸ πάμπαν ἔχεσϑαι 
χρή, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων φείδεσϑαι δένδρων ἁπάντων. ΜΊΟΙοἰομι: 

δάφνης {(Φοιβείων) φύλλων ἄπο πάμπαν ἔχεσϑαι. 
141 [418 Κὶ., 441 8:1] Θπτχαῦβ ΙΥ̓͂ 11, 9 υἱάοίιο" απέοης, ἀ6 χυάμωι πο οδἰξαΐο 

οαμϑαηι ΟΥΥΟΥῚδ [μεῖ886, χιεῖα ἴηι Ἐπυρεάοοῖϊὶ σαγηῖηε φμὶ ἀἰδοὶρ!παβ Ῥωίπασφογας δεοιυιῖνι8 
εϑέ, ὑοΥϑιι8 ᾿ς ἐνπυορυϊξιν “δειλο ί--- ἔχεσθαι. 10.ορὶπαξὶ οηΐηι διρνὲ ρἱογίψιιε κυά- 
μους ἱεσιηπεηΐμνι ἀἰοὶ μέ α υμῖσο αἰρὶέμν. 8εα χιὶ αὐ σονείειιδ δοϊ ἥεδχιο οαγηθῖπνα Ἐην- 
»εαοοῖὰ αγοὶἐγαϊὶ διριί, κυάμους ἤοο ἴηι ἴοοο ἐοϑἐϊοιεῖοϑ δἰσηίἤοαγε αἰομνξ Ἔ0ϑ4μ6 γ30γῈ 
Ῥμίπιαφογας ορεγίε αἰχιια ϑψνεδοϊίοο κυάμους αἀρροϊϊαίοθ, φιιοὰ ϑἰηπξ αἴτιοι τοῦ 
χυεῖν οἱ σερίξεγαε πμριαπας υἱηι Ῥγαοδεαπέ; ἐδοϊγοοφμα Ἐπυροάοοϊοι, ὑογϑιε ἰδίο 
πον α ζαδιῖο εὐοηπᾶο, 86 α γεὶ υεπεγεὶ ργοϊμυῖϊο υοϊμῖδδε μονεῖηιδδ ἀφάμοογε. θι- 
ῬΥμῦβ ἴῃ ΘΟἜΟΡΟΝ. Π 86, 8 πρῶτος δὲ ἀπέσχετο χυάμων ᾿Αμφιάραος διὰ τὴν δι᾿ 
ὀνείρων μαντείαν" φέρεται δὲ καὶ Ὀρφέως τοιάδε ἔπη ᾿ δειλοὶ --- ἔχεσθαι 
Κλτααμ. ἔτ. 128 (Ὁ οἱ 66}}. ἃ. 0.) χαὶ χυάμων ἄπο χεῖρας ἔχειν, ἀνιῶντος ἐδεστοῦ, 
κηγὼ Πυϑαγόρης ὡς ἐχέλευε λέγω. ΚπΑΤΕΒ ἰπ θη Θῆρες ἔτ. 11 (1 1835 Κὸ) ἡμῶν 
δ᾽ ἄπο χεῖρας ἔχεσϑαι. 

δειλοί, πάνδειλοι, χυάμων ἄπο χεῖρας ἔχεσϑαι. 
142 [0] οι, ΗΞπο. Ν. 1012 00]. 18 [00]]. αἰ}. ΥἿ[ [0]. 16] σοφίην [Καὶ] τι. 

ορίρτ. 1, 8. 4; ἅδον ἀδ8 σχῆμα ἀπὸ κοινοῦ) δῆλον γὰρ ὡς οἱ μὲν χήρυκες 
φϑένξονται, [ἢ δ᾽ Ἑλλὰς φϑένξεται. μία | δὴ δύναμις τοῦ σημαινομέ-[(δ)νου. 
τἀτὸ δὲ καἰ] παρ᾽ Ἐμ-Ιπεδιοκ)λεῖ γέγονεν ὅτε λέ-[[γ]εῖται] τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ τε 
Διὸς [τέγεοι δόμοι αἰγ[ιόχοιο] } ΤΕΙ. . ΟΑΔΟΥΔΒ΄'... «ον νον (0) Καὶ 
. ΉΟΤΕΓΟΟ .Δ...... ΙΠΠ. .ΔΟΥ... 6. ὕμπβίομοτο Ἐσρδησαπρ: 

τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ τε Διὸς τέγεοι δόμοι αἰγιόχοιο 
τέρποι ἂν οὐδ(ὲδ) (αἰνῆς “Ἑ)κζάτγ)γης τέγος ζἠλιτόποινον) 

188. Μ|β»Ὲ ἄθῃι Ετζθ αἷθ 866196 δοβομδρξοπα, 
189. ΘΕ τΐὶγ, ἀδ88 τηΐϊορ ποὺ ἔγάμοῦ οἷπ δου θΔΙΤ Πρ ΒΙΟθοσ Τὰ 

γογηϊομίθίθ, Θῃ6 ἄθπῃ τηθίπθ Γἧρρθη ἀονὺ αὐθάδη δὰ ἀθπ ἈΠΡΘΒΘΌΓΘΙΝ 
Ετουοὶ ἀθβ ἘΎΘΒΒΘΒ ἘπιΒρ 6] 6! 

140. Β΄οἢ. σἄμ2] οι ἀον Ῥλοίδος σονοὶμίοη ΤιοΥ ὈΘου Ὁ] θυ θαι μα] θη, 
141. Ὁηβοὶίσο, σης ΤΠ η80] οὶ Ηδιίοῦ Επτο Ηβηάθ συγᾶοκ σὸπ ἄθπ 

ΒοΒπΘΩ! 
1452. Τῖθβο υὶγὰ βου οἢ ον ἀρθογάδομίθ Ῥαϊαϑὺ ἀθ8 ἂρ βῃδιίθπάθῃ 

Ζθαβ ογίτθυθῃ ποοὺ ἄθν ἡμγολίϑαγοι Πκαίο οἰπαφηγἀοἠοπαθο () ΗδυΒ 
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148 [442. 448 Καὶ, 442. 448 5:1 ΤΉΕΞΟ ϑγτη. Ρ. 15, 1 χατὰ ταὐτὰ δὴ χαὶ ἡ τῶν 
πολιτικῶν [Πλατωνικῶν ΗΪΠ1ο1] λόγων παράδοσις τὸ μὲν πρῶτον ἔχει χαϑαρμόν 
τινα οἷον ἡ ἐν τοῖς προσήχουσι μαϑήμασιν ἐκ παίδων συγγυμνασία. ὃ μὲν γὰρ 
Ἐ. ἱκρηνάων ἀπὸ πέντε ταμόντα, φησίν, ἀτειρέε χαλκῶι δεῖν ἀπορ- 
ρύπτεσϑαι. ΑΒΙΒτ. ροθῦ, 21 Ρ. 14515 18 ἀπ᾽ εἴδους δὲ ἐπὶ εἶδος οἷον 'χαλκῶι 
ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας᾽ (ἴτ. 188) καὶ τεμὼν ἀτειρέε χαλκῶε" ἐνταῦϑα γὰρ 
τὸ μὲν ἀρύσαι ταμεῖν, τὸ δὲ ταμεῖν ἀρύσαι εἴρηκεν" ἄμφω γὰρ ἀφελεῖν τί ἐστιν. 

χρηνάων ἄπο πέντε ταμόντ᾽ ζἐν) ἀτειρέε χαλχῶι. 
144 [406 Κ., 444 58:)ὼ ιχιτ. ἀθ 60}. ἰτὰ 16 Ρ. 4064 τὸ μὲν τοῦ Ἐμπεδο- 

χλέους μέγα καὶ ϑεῖον ἡγούμην τὸ 
νηστεῦσαι χαχότητος. 

140 (420. 421 Κ,, 445. 446 31:1] Οτεν. Ργοίγ. 2, 21 ρ. 23 Ρὶ ταύτηι τοι ἡμεῖς 
οἱ τῆς ἀνομίας υἱοί ποτε... υἱοὶ γεγόναμεν τοῦ ϑεοῦ" ὑμῖν δὲ καὶ ὁ ὑμέτερος 
ὑποδύεται ποιητὴς ὃ ̓ Αχραγαντῖνος Ἐ. 

τοιγάρτοι χαλετῆισιν ἀλύοντες χαχότησιν 
οὔποτε δειλαίων ἀχέων λωφήσετε ϑυμόν. 

146 [384--386 Κ',, 441---449 5.1 1--8 Οτεν. βίγοῃι. ΓΥ͂ 150 ρ. 682 Ρ. φησὶ δὲ 
καὶ ὃ Ἐ. τῶν σοφῶν τὰς ψυχὰς ϑεοὺς γίνεσϑαι ὧδέ πως γράφων" " εἰς --- 
φέριστοι. 

εἰς δὲ τέλος μάντεις τε χαὶ ὑμνοπόλοι χαὶ ἰητροί 
χαὶ πρόμοι ἀνϑρώποισιν ἐπιχϑονέοισι πέλονται, 
ἔνϑεν ἀναβλαστοῦσι ϑεοὶ τιμῆισε φέριστοι. 

147 [581. 388 Κι, 4δ0, 451 5:1 Οὑξν, βίγοιῃ. Υ 122 ρῥ. 121 Ῥ, ἣν δὲ ὁσίως χαὶ 
δικαίως διαβιώσωμεν, μαχάριοι μὲν ἐνταῦϑα, μακαριώτεροι δὲ μετὰ τὴν ἐνθένδε 
ἀπαλλαγήν, οὐ χρόνωι τινὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἐν αἰῶνι ἀναπαύε- 
σϑαι δυνάμενοι ᾿ ἀϑανάτοις --- ἀτειρεῖς᾽, ἡ φιλόσοφος ᾿Εμπεδοχλέους λέγει 
ποιητικί. 0 ]Π1οβϑὲ ν]θ! οι 8 ἔν. 146 Δη. 

ἀϑανάτοις ἄλλοισιν ὁμέστιοι, αὐτοτράπεζοι, 
εὔνιες ἀνδρείων ἀχέων, ἀπόχληροι, ἀτειρεῖς. 

148, 149. 150 [403. 248 85ι,, 453 Κι) 

ἀμφιβρότην χϑόνα. γεφρεληγερέτην. 

1418, οι ἔδηξ Βγαμηθη βομδρέθηα ἴῃ ἀπνθγνβι ΠΟ μθ πὶ ΕἾΓΖΘ, 
144, ὕουῃ ἀογ βηαο βοὴ θυ ομίθγῃ. 
145. Τλαγιπι, ἀἰσυνοῖ! ἴῃν Ὀθίδηρθη βοίὰ ἴῃ βοινγθσθῃ ϑπάθη, πογάϑὲ 

ΏΥ ΠΙΠΙΠΊΘΙ Θαθ ΗΘΓΖ γῸ ἀθπὶ ᾿ῃβθ] σθαι «Φαιηπιθῦ ϑηὐαβίθῃ Κὄημθη, 
146. Ζυιϊοίχί ψνογάθῃ βἰθ χὰ βθῆθγη, βἄηρογη, ἄγχζίθῃ υπᾶ Ἐἀγβίθῃ 

ππίου ἄθηῃ γα ϊβομθη Μϑηβοθθη πὰ ἩΒΟΏΒΘη ἰθγϑιβ ΘΡΟΥ σὰ Οδῥξοτῃ, 

8 ΕἸ γθη τοἰοβύθῃ, 
147. Τοῦ πάσῃ πβίθγ ] ομθὴ Ἡθγὰ- πὰ ΤΊΒο ρθηοββθῃ, τθῃ80}}- 

Ἰοῆθη Φαπηπιθγβ θᾶΣ πηᾶ ᾿οαΐρ πὰ ἀηγθγν 86} 16}, 
148. Μϑηβομβοηπηροθοηάθῃ Ἐαβιον ((. ἐ. ΚοΡΡε)). 
149. ὙΥ ΟἸ Κοηβϑμθὶπάθ (Ὁ). 

Ὀίἰοὶς, Εταχαι, ἃ. Ὑουβοῖσ, τὸ 
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160 πολυαίματον ἥπεαρ. 
Ῥυστ. Οὐδοϑί. οοη ϑῖν. Υ 8, 2 ἢ. 688 Εἰ (μ80} ἔν. 80) χαὶ μάλιστα τοῦ ἀνόρὸς 

[Επηρρὰ.] οὐ χαλλιγραφίας ἕνεχα τοῖς εὐπροσωποτάτοις τῶν ἐπιϑέτων ὥσπερ 
ἀνϑηροῖς χρώμασι τὰ πράγματα γανοῦν εἰωϑότος, ἀλλ᾽ ἕκαστον οὐσίας τινὸς 
ἢ δυνάμεως δήλωμα ποιοῦντος οἷον ᾿ἱάμφιβρότην χϑόνα᾽ τὸ τῆι ψυχῆι περι- 
κείμενον σῶμα καὶ νεφεληγερέτην᾽ τὸν ἀέρα καὶ ἱπολυαίματον᾽ τὸ ἥπαρ. 

151 [Ρ. 841 Κὶ ζεέδωρος. 
Ριστ. Απιϑί. 18 Ρ. 156 Εὶ ζείδωρον γὰρ αὐτὴν [δο. ̓ Αφροδίτην] Ἐ., εὖ- 

καρπὸν δὲ Σοφοχλῆς ἐμμελῶς πάνυ χαὶ πρεπόντως ὠνόμασαν. 
162 [468 Κι) Απιβτ. ροθϑί. 21. 1457» 22 ἢ ὃ γῆρας πρὸς βίον καὶ ἑσπέρα πρὸς 

ἡμέραν. ἐρεῖ τοίνυν τὴν ἑσπέραν γῆρας ἡμέρας, ἢ ὥσπερ Ἐ., καὶ τὸ γῆρας 
ἑσπέραν βίου ἢ δυσμὰς βίου. 

1508 [4δδ Κὶ!] βαυβώ. 

Ηξβύση. βαυβώ: τιϑήνη Δήμητρος. σημαίνει δὲ χαὶ κοιλίαν ὡς παρ᾽ 
"Ἐμπεδοκλεῖ. 

158 ἃ [ρ. 415 Κ. ὙΤΉΕΟ ϑμυην. ρ. 104,1 τὸ γοῦν βρέφος δοχεῖ τελειοῦσϑαι 
ἐν ἑπτὰ ἑβδομάσιν, ὡς Ἐ. αἰνίττεται ἐν τοῖς Καϑαρμοῖς. αὶ. Α 88. 

ΖΝΕΠΕΕΠΞΗΔΕΤΕΝ. 

1564 [0] Ῥυστ. ἀ6 6δὰ οδσπ, 1 2 Ρ. 993 Ο [ν]6 6 ομῦ δὰ Ῥοβοίἀοηϊοβ νβὶ]. ϑοθμηθκοὶ 
Μεηρεϊδίοα 2881) ἢ τοῖς μὲν πρώτοις ἐχείνοις ἐπιχειρήσασι σαρχοφαγεῖν τὴν αἰτίαν 
ἄν εἴποι πᾶς εἶναι ἱπᾶσαν καὶ αἴθ Ηδπάβοιν.) τὴν ἀπορίαν" οὐ γὰρ ἐπιϑυμίαις 
ἀνόμοις συνδιάγοντες οὐδ᾽ ἐν περιουσίαι τῶν [τινὲ ἀὶθ Ἠδπάθβο!ν] ἀναγχαίων 
ὑβρίσαντες εἰς ἡδονὰς παρὰ φύσιν ἀσυμφύλους ἐᾳὶ ταῦτ᾽ ἦλθον, ἀλλ᾽ εἴποιεν 
ἂν αἴσϑησιν ἐν τῶι παρόντι καὶ φωνὴν λαβόντες" ὦ μακάριοι καὶ ϑεοφιλεῖς 

οἱ νῦν ὄντες ὑμεῖς, οἷον βίου λαχόντες αἰῶνα καρποῦσϑε καὶ νέμεσϑε 
κλῆρον ἀγαϑῶν ἄφϑονον, ὅσα φύεται ὑμῖν, ὅσα τρυγᾶται, ὅσον πλοῦτον ἐχ 
πεδίων, ὅσα ἀπὸ φυτῶν ἡδονὰς δρέπεσϑαι πάρεστιν. ἔξεστιν ὑμῖν καὶ τρυφᾶν 

μὴ Μιαινομένοις. ἡμᾶς δὲ σχυϑρωπότατον χαὶ φοβερώτατον ἐδέξατο βίου καὶ 
χρόνου μέρος, εἰς πολλὴν χαὶ ἀμήχανον ἐχπεσόντας ἀπὸ τῆς πρώτης γενέσεως 
ἀπορίαν᾽ ἔτι μὲν οὐρανὸν ἔχρυπτεν ἀὴρ καὶ ἄστρα ϑολερῶι καὶ δυσδιαστα- 
τοῦντι πεφυρμένα ὑγρῶι καὶ πυρὶ καὶ ζάλαις ἀνέμων, “οὕπω δ᾽ ἥλιος ἵδρυτο 

ἀπλανῆ καὶ βέβαιον ἔχων ὁρόμον, ἡ ὦ 

καὶ δύσιν ἔκρινεν, περὶ δ(δ) ἤγαγεν αὖϑις ὀπίσσω 

180. ΒΙυϊροῦ 16 ({686)). 
151. ΤιϑΘθοηβροπάθπαθ (4᾿γοαϊίε). ᾿ 

102. “δὴ Αὐνεπᾶ, ἀδε Τασοθς Θγείφοπαϊίογ. Αὐηηοδς Μοίαρ δον 

δεὶ ἔῃ. 
1688. Βαιθο τ-τῶῖ δαμοῆ. 

1508. ζι βίθθϑθῃ τηδ]ὶ βίθυϑῃ Τάρθη γα (ΟΡ Ἐπιδγψο (βεῖποῦ ΟΠ δα6- 

γι παρ ἢ) ἀμ οἢσουαεί. 

ΖΥΕΙΕΕΠΗΛΈΤΕΒ. 

184. ὰὰβ να" ἀαηιαὶς (πὶ ἀηζαπσα ἀν Ἐ’ 610) ποσοῦ πίοδί αἷθ Ζοϊξ, 

τυ0 ἀἴο βόμηθ ἔδβὺ ἰῃ ἴῆσου μη δοίγγϑαγ θη, δἰσἤογοη Βδθπ ᾿ἰοὲ πὰ Μοτρθῃ 
αμὰ Αθοπᾶ βομίθα πᾶ βἰοὸ (ὐΐδ δα) πιθᾶθ ἀσσομθβ ἄθῃ Κτϑηζ ἀδὺ 
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χαρποφόροισιν ἐπιστέψας καλυχοστεφάνοισιν 
Ὥραις, γῆ δ᾽ ὕβριστο᾽ 

ποταμῶν ἐχβολαῖς ἀτάχτοις χαὶ πολλὰ λίμναισιν ἄμορφα καὶ πηλοῖς βαϑέσι 
καὶ λόχμαις ἀφόροις καὶ ὕλαις ἐξηγρίωτο'" φορᾶς δὲ ἡμέρων καρπῶν καὶ τέχνης 
ὄργανον οὐδὲν οὐδὲ μηχανὴ σοφίας" ὁ δὲ λιμὸς οὐκ ἐδίδου χρόνον οὐδὲ ὥρας 
ἐτησίους σπόρος (πυργῶν τότ᾽ ἀνέμενε. τί ϑαυμαστόν, εἰ ζώιων ἐχρησάμεϑα 
σαρξὶ παρὰ φύσιν, ὅτ᾽ ἰλὺς ἠσϑίετο καὶ φλοιὸς ἐβρώϑη ξύλον᾽ καὶ " ἄγρωστιν 
εὑρεῖν βλαστάνουσαν ἢ φλεώ᾽ τινα ῥίζαν εὐτυχὲς ἦν; βαλάνου δὲ γευσάμενοι 
χαὶ φαγόντες ἐχόρευσαν ὑφ᾽ ἡδονῆς περὶ δρῦν τινα χαὶ φηγὸν ζείόωρον [δὲ] 
καὶ μητέρα καὶ τροφὸν ἀποχαλοῦντες. ἐχείνην (994) οὖν ὁ τότε βίος ἑορτὴν 
ἔγνω, τὰ δ᾽ ἄλλα φλεγμονῆς ἦν ἅπαντα μεστὰ καὶ στυγνότητος. ὑμᾶς δὲ τοὺς 
νῦν τίς λύσσα χαὶ τίς οἶστρος ἄγει πρὸς μιαιφονίαν οἷς τοσαῦτα περίεστι τῶν 
ἀναγκαίων; κτλ. 

ὈΝΕΚΟΗΤΕΑ͂. 

150 [439 Κι, Ρ. 18 881] Ι͂Αππτ᾿ θοῦ. ΥὯΠ 48 ἦν χαὶ Τηλαύγης υἱὸς αὐτοῖς 
(Ῥυιβαρογαβ υπᾶ Ὑποδπο; νρ]. Α 1 Κ., 160, 12), ὃς χαὶ διεδέξατο τὸν πατέρα καὶ 
κατά τινας Ἐμπεδοχλέους χαϑηγήσατο᾽ Ἱππόβοτός γέ τοί φησι λέγειν Ἐμπε- 
δοχλέα᾽ 

Τήλαυγες, χλυτὲ κοῦρε Θεανοῦς Πυϑαγόρεω τε. 
186 [438---489 Κὶ,, Ρ. 9 85:1] ΙΔΔΈπτὶ ΠΠ 60 π860}} ἔν. 1 [Α 1 5. 157,29] ἀλλὰ 

καὶ ἐπίγραμμα εἰς αὐτὸν ἐποίησε" ᾿'Παυσανίην -- ἀδύτων" 
Παυσανίην ἰητρὸν ἐπώνυμον ᾿Αγχίτου υἱόν 

φῶτ᾽ ᾿“Ισχληπιάδην πατρὶς ἔϑρεψε Γέλα, 
ὃς πολλοὺς μογεροῖσε μαραινομένους χαμάτοισιν 

φῶτας ἀπέστρεψεν Φερσεφόνης ἀδύτων. 
161 [4838. 484 Κὶ,, Ρ. 9 5) ΙμΑἘπτὶ| ΥΠ| 65 [Α 1 5. 158, 19] 

ἄχρον ἰατρὸν Ἴχρων᾽ ᾿ἀχραγαντῖνον πατρὸς “ἥχρου 
χρύπτει χρημνὸς ἄχρος πατρίδος ἀχροτάτης. 

τινὲς δὲ τὸν δεύτερον στίχον οὕτω προσφέρονται ᾿ ἀκροτάτης κορυφῆς 
τύμβος ἄκρος κατέχει. τοῦτό τινες Σιμωνίδου φασὶν εἶναι. 

ἔοι τ ηροηάθη, Καοβροηργαηροπμάθη Ηόσθη ἰπ) ἘΚ τοϊβ᾽ δι ζυγά Ἡσίρ, 
ΜῸ Ὑ]Θ ὩΘ ἢν ἀἰθ Εγὰθ νογροναὶ ρὲ τὰν ἀμγο ἢ ὅα5 ὠπσογεσοὶίς Αἰιδείγ πηι θη 

ον ΕἸΏ556 ἀπ νἱθὶθβ ἀυσοῦ ΒΙ]ἀσηρ νοὴ βθθη νϑυιηβία! οὶ ἐπα ἀμσοἢ 
{6}6π Βοδίαπιπι ἀπὰ τ γμσλέϑαγεα ΟεεοίγρΡ πᾶ Ριοκίοδέ υογδαοί 

ἀαίϊαφ... 
ΝΕΟΗΤΕΝ, 

155. Τοϊαδυροθ, ΒουΠπλίου Κρτοββ ἀογ ΤΏθαηο ὑπὰ ἀθ8 ῬυΓΒΑρΡΌΓΔΒ. 
186. Το Αὐχὸ Ῥαυβαηΐαβ, ἀοΥ βοίπθηῃ Ναπιθη (ζεὶἀδε 167) ταῖν Βθοδὲ 

ρὲ, ἄθῃ βόμη ἄἀθ8. Απομῖΐοβ, ἄθη ΑἸ ΚΟπηπη]ηρ ἀθ5 Αβκθρίοβ, μαὺ 6] 

Βθθοσθη ἀπᾶ ογζορθη. 166 ΜΆηπΟΥ, αἴθ πὶ βοδ πη γ  Πἤθη 1, οἰ άθη ἢΐπ- 
πο Κίθη, μαύ Γ᾽ 88 ἀθὺ ῬΘΥΒΘΡΏΟΩΘ ἱπηδγβίθπι Οὐθμιδομθ ΖυγοΚρογυΐθη. 

151. ΑΚτου (ΠΟ ἢ δ), ἄθη ΒΟ Ρου τη Αὐσζέ δὰβ ΑΚγαραβ, ἀΚτοθ᾽ 
(Ηοο 5) βόβη, Ὀἰγρὺ 6 ΒομΘ Ηᾶρθ] βϑίπὺ Εἰπηπηθ! ΒΟ θη Υ αἰθυβίδα!, 

τι 
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158 [389 5:.} Ητεβοοι, Ζ. ἴγ. 121 (βοθ ]υ58) αἰῶνος ἀμερϑεῖὶς ΞΕ ἤοπι. Χ 58. 

189 [145 581] Απιβτ. ἀθ βοπου. οἵ οοῦσ. Α 8. ῥ. 83258Ρ19 ᾿Ἐμπεδοχλεῖ δὲ τὰ 
μὲν ἄλλα φανερὸν ὅτι μέχρι τῶν στοιχείων ἔχει τὴν γένεσιν καὶ τὴν φϑοράν. 
αὐτῶν δὲ τούτων πῶς γίνεται χαὶ φϑείρεται τὸ σωρευόμενον μέγεϑος 
οὔτε δῆλον χτλ. [[8{ Κοὶῃ ΕὙΔΡΉ.] 

160 [0] Ὀΐῖο νοῦ ϑιοίη ῬΏ1]Ο]. ΧΥ͂ 148 808 ΟΥδιηοῖβ Απ. Οχ. ΠῚ 184 χζαρο- 
τρίοα ἘΠΙρΟαἀΟΚΙΘβυοσβο πα ϑ'ρἰθογοῖθη 465 ΜΊΟΒ ΘΙ ΓΑ] οὰ8 (8. Χ11) νοὶ]. Ηεν- 
08 ΧΥ͂ 111] υπᾶ Μ. Ἰτοὺ βυξΣ. Ζεϊίδοδιν. ΤΥ 1 Π. 

161 [0] θεν ἀΐθ βορ. Σφαῖρα Ἐμπεδοχλέους νρὶ. Ἐ. ΘΟ (ἀϊ88. 
Οτγρἢ.) 1897, Ε. Μ8885 Οὐηῖηι. ἔνι Αγαΐ. γεϊέφιι, 154 8αᾳ. υπὰ Α. ΕἸζοτ ἀπαϊοοία αταεοα 
Βοππη 1899 (Ναία!ο. τορ.) 5, 41. 

1508. 068 [,οὈθη8 ἘΒΕΗ 

1589. Ὁϊ6 ϑἰοῖλ δηβδιηθὶ ηᾶἂθ (ἀτῦββο. 

2. ΜΕΝΕΘΤΟΒ. 

1. [αμβ1. Υ.. Ρ. 261 ρ.190,11Ν. Συβαρῖται Μέτωπος, Ἵππασος, Πρόξενος 
Εὐάνωρ, Δεάναξ, Μενέστωρ κτλ. 

2. ΤΗΕΟΡΗΒ. Β. ΡΪ. 12,8 τὸ μὲν οὖν ὑγρὸν φανερόν, ὃ δὴ καλοῦσί τινες 
ἁπλῶς ἐν ἅπασιν ὁπόὸν, ὥσπερ καὶ ΪΜενέστωρ, οἱ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις μὲν ἄνω- 

νύμως, ἐν δέ τισιν ὁπὸν καὶ ἐν ἄλλοις δάχρνον. 
8. -- -ανῦ 9,6. πυρεῖα δὲ γίνεται μὲν ἐκ πολλῶν, ἄριστα δέ, ὡς φησι Η͂., 

ἐχ κιττοῦ" τάχιστα γὰρ καὶ πλεῖστον ἀναπνεῖ. 

4, --- οαῦβ. 0.1 17, 3 ἡ μὲν οὖν τῆς συχαμίνου [πδτη]. αὔξησις] διὰ τοῦτο 
πρωΐϊος. ὡς δὲ Μ. φησίν, ἡ μὲν βλάστησις αὐτῆς ὀψία διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ 
ὁποῦ, ἡ δὲ πέψις ταχεῖα διὰ τὴν ἀσϑένειαν. 

- ὅ. - --- 21, ὅ-- ὥσπερ καὶ Ἐμπεδοχλῆς λέγει περὶ τῶν ζώιων᾽ τὰ γὰρ 
ὑπέρπυρα τὴν φύσιν ἄγειν εἰς τὸ ὑγρόν. συνηκολούϑηχε δὲ ταύτηι τῆι 
δόξηι καὶ Μ. οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ζώιων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν. 
ϑερμότατα γὰρ εἶναί φησι τὰ μάλιστα ἔνυγρα οἷον σχοῖνον, κάλαμον, κύπει- 
ρον" δι᾿ ὃ καὶ ὑπὸ τῶν χειμώνων οὐκ ἐχπήγνυσθαι. καὶ τῶν ἄλλων ὅσα μά- 
λιστα ἐν τοῖς ψυχροῖς δύνασϑαι διαμένειν, οἷον ἐλάτην, πεύχην, χέδρον, ἀρ- 
κευϑον, κιττὸν. ἐπὶ τούτου γὰρ οὐδὲ τὴν χιόνα τῆι ϑερμότητι ἐπιμένειν. ἔτι 
δὲ σχολιὸν εἶναι διὰ τὴν ἐντεριώνην ϑερμὴν οὖσαν χαὶ διαστρέφειν. τρίτην 
δ᾽ αἰτίαν λέγει τοῦ πρωϊβλαστῇ καὶ πρωΐχαρπα εἶναι" φύσει γὰρ καὶ ὃ ὁπὸς 
αὐτὸς [αὐτοῖς ἢ" ὧν ϑερμὸς καὶ βλαστάνειν πρωϊ ποιεῖ χαὶ πέττειν τοὺς καρπούς. 
σημεῖον δὲ ποιεῖ χαὶ τούτου τὸν κιττὸν χαὶ ἕτερ᾽ ἄττα. τετάρτη δὲ ἡ τῶν 
ἀειφύλλων" διὰ γὰρ ϑερμότητα καὶ ταῦτα οἴεται διατηρεῖν, τὰ δὲ ἐνδείαι τού- 
του φυλλοβολεῖν. προσεπιλέγει δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ τὰ τοιαῦτα σημειού- 
μενος ὅτι τὰ πυρεῖα ἄριστα καὶ κάλλιστα ἐχπυροῦται τὰ ἐκ τῶν ἐνύδρων ὡς 
τὰ ἔγγιστα [1] τοῦ ἄνρος ὄντα τάχιστα ἐκπυρούμενα. 

θ. -- -- Π48 ἡ δὲ πίειρα [πᾶπι], γῇ] πάμπαν οὐδενὶ ξυμφέρει φυτῶι" 
ξηραίνει γὰρ μᾶλλον τοῦ δέοντος, ὥσπερ καὶ ΜΙ. φησί. τοιαύτην δ᾽ εἶναι τὴν 
πλυντρίδα, χρῶμα δ᾽ ὑπόλευχον. 

σὺ ὧι 

»}ϑ 
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Ἴ. τα --τ ΥἹ 8, ὃ χαὲ ἔτι δὲ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον αἱ διαφοραί [πϑτη]. 

τῶν χυμῶν). διὸ καὶ οἱ ὁμογενεῖς πλείους οἷον αὐστηροὶ λιπαροὶ πικροὶ γλυ- 
κεῖς. ὅϑεν καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν φυσιολόγων ἀπείρους ἐτίϑεντο τοὺς χυ- 
μούς, ὥσπερ καὶ Μ. ὁποία γὰρ ἄν τις ἡ μίξις καὶ ἡ πέψις γένηται τοῦ ὑγροῦ 
ἐμφύτου, τοιοῦτον εἶναι καὶ τὸν χυμόν. 

28. ΧΌΤΗΟΞΚ. 
ἌΒΙΒΤ. ΡΗΥΒ. Δ 9. 2160 22 εἰσὲ δέ τινες οἱ διὰ τοῦ μανοῦ καὶ πυχνοῦ 

οἴονται φανερὸν εἶναι ὅτι ἔστι χενόν. εἰ μὲν γὰρ μὴ ἔστι μανὸν καὶ πυκχνόν, 
οὐδὲ συνιέναι καὶ πιλεῖσϑαι οἷόν τε. εἰ δὲ τοῦτο μὴ εἴη, ἢ ὅλως χίνησις οὐκ 
ἔσται ἢ κυμανεῖ τὸ ὅλον, ὥσπερ ἔφη Ξοῦϑος. ϑΙ7ΜΡ, 2. ἃ. 5:. 688, 24 ,Ξ. ὃ 
Πυϑαγοριχός, καὶ ὑπερχυϑήσεται χαὶ ἐπὶ πλέον ἐχταϑήσεται, ὡς ἡ ϑάλασσα 
διὰ τῶν χυμάτων εἰς τοὺς αἰγιαλοὺς ὑπερχεῖται. ΜΕ). [Αμ81. Υ, Ῥ, 261 Κρο- 
τωνιᾶται. .. Τίμαιος, Βοῦϑος [ΞΞοῦϑος ἢ) ἀαμπᾶ ο, 2 Α 1 Ζ. 242]. 

4, ΒΟΙΏΑΒ. 
ΚΟΗΟΙ,. ΔΕΙΒΤΟΡΗ. ναῷ. 8ἃ ΝΌ. 96 πρῶτον μὲν γὰρ Δίφιλος [ἄθγ ΙΔτηθο- 

δταρ ΡΙ,Θ Π 804 ΒΕΙρΡΚ] εἰς Βοΐδαν τὸν φιλόσοφον ὁλόκληρον συνέταξε ποίημα, 
δι᾿ οὗ χαὶ εἰς δουλείαν ἐρυπαίνετο ὃ φιλόσοφος. οὐ διὰ τοῦτο δὲ ἐχϑρὸς ἦν. 
ἔπειτα Εὔπολις, εἰ καὶ δι᾽ ὀλίγων ἐμνήσϑη ΣΣωχράτους μᾶλλον ἢ ̓ Αριστοφάνης 
ἐν ὕλαις ταῖς Νεφέλαις αὐτοῦ χαϑήψατο. 

80, ]0Ν ΟΝ ΟΗΙΟΞΝ. 
Α. ΖΕΒΕΝ, ΒΟΗΕΙΕΤΕΝ ὈΝῸ ΠΕΗΒΕ. 

1. ΗΑΈΡΟΟΕ. ἃ. Ἴων. Ἰσοχράτης ἐν τῶι Περὶ τῆς ἀντιδόσεως ἰνεὶ. Α 6]. 
Ἴωνος τοῦ τῆς τραγωιδίας ποιητοῦ μνημονεύοι ἂν νῦν ὁ ῥήτωρ, ὃς ἦν Χίος 
μὲν γένος, υἱὸς δὲ Ὀρϑομένους, ἐπίχλησιν δὲ Ξούϑονυ. ἔγραψε δὲ καὶ μέλη 
πολλὰ χαὶ τραγωιδίας καὶ φιλόσοφόν τι σύγγραμμα τὸν Τριαγμὸν ἐπιγρα- 
φόμενον, ὅπερ Καλλίμαχος ἀντιλέγεσϑαί φησιν, ὡς Ἐπιγένους [νοΥαὶττῦ, 8. Β. 2]. 
ἐν ἐνίοις δὲ καὶ πληϑυντιχῶς ἐπιγράφεται Τριαγμοί, καϑὰ Δημήτριος ὁ 
Σχήψιος καὶ ᾿Απολλωνίδης ὁ Νικαεύς. ἀναγράφουσι κτλ. [-- Β 1]. 

2. ΑΠΙΒΊΤΟΡΗ. Βυϊθᾶ. ΓΡτΠΙ. 421] 882 11. 
οὐχ ἦν ἄρ᾽ οὐδ᾽ ἅ λέγουσι, χατὰ τὸν ἀέρα 
ὡς ἀστέρες γιγνόμεϑ'᾽, ὅταν τις ἀποϑάνηι; 
- μάλιστα. --- καὶ τίς ἐστιν ἀστὴρ νῦν ἐχεῖ 

885 Ἴων ὃ Δῖος; --- ὅνπερ ἐποίησεν πάλαι 
ἐνθάδε, τὸν ᾿Αοἷόν ποϑ᾽" ὡς δ᾽ ἦλϑ᾽, εὐθέως 
᾿Αοῖον αὐτὸν πάντες ἐχάλουν ἀστέρα. 

Ῥάᾶζὰ βὅΐσηοι, Ἴων ὃ Χίος: διϑυράμβων καὶ τραγωιδίας καὶ μελῶν ποιη- 
τής. ἐποίησε δὲ ὠιδήν, ἧς ἡ ἀρχή ᾿ἀοῖον ἀεροφοίταν ἀστέρα μείναμεν 
ἀελίον λευκῆι πτέρυγι πρόδρομον᾽ [ἴτ. 10 ΒοΙρΚΊ. φαίνεται δὲ τετελευ- 
τηχὼς ἐκ τούτων. παίζων οὖν ὃ ᾿Αριστοφώνης ᾿Αοῖον αὐτὸν φησιν ἀστέρα 
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χληϑῆναι" περιβόητος δὲ ἐγένετο. ἔγραψε δὲ καὶ κωμωιδίας [ϑαϊγτάγατηθη 2] 
καὶ ἐπιγράμματα χαὶ παιᾶνας χαὶ ὕμνους χαὶ σχολιὰ καὶ ἐγκώμια καὶ ἐλε- 
γεῖα, καὶ χαταλογάδην τὸν Πρεσβευτιχὸν λεγόμενον, ὃν νόϑον ἀξιοῦσεν 
εἶναί τινες καὶ οὐχὶ αὐτοῦ. φέρεται δὲ αὐτοῦ καὶ Κτίσις [πᾶπι]. Χίου] καὶ 
Κοσμολογικός [ἃ. ἱ. Τριαγμ ός] καὶ Ὑπομνήματα [ἃ, ἱ. ᾿Επιδημίαι) καὶ ἄλλα 
τινά. --- χαὶ πάνυ δόχιμος ἦν. φασὶ δὲ αὐτὸν ὁμοῦ διϑύραμβον χαὶ τραγωιδίαν 
ἀγωνισάμενον ἐν τῆι ᾿Αττιχῆι νιχῆσαι, χαὶ εὐνοίας χάριν προῖκα Χίον οἶνον 
πέμψαι ᾿Αϑηναίοις (Σωκχράτους δὲ τοῦ φιλοσόφου ἔστιν εἰς αὐτὸν λόγος λεγό- 
μενος Ἴων). μέμνηται αὐτοῦ καὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς Χωλιάμβοις, ὅτι πολλὰ 

ἔγραψε. 
3. ϑυτο. Ἴων Χίος. τραγικὸς καὶ λυρικὸς καὶ φιλόσοφος, υἱὸς Ὀρϑομεέ- 

γους, ἐπίχλησιν δὲ Ξούϑου. ἤρξατο δὲ τὰς τραγωιδίας. διδάσκειν ἐπὶ τῆς πβ 
ὀλυμπιάδος [452---449]. δράματα δὲ αὐτοῦ ιβ, οἱ δὲ λ, ἄλλοι δὲ μὶ φασίν. 

4, [ον οῖν.] ἀθ 800]. 833,5 τί δ᾽; ἐν μέλεσι μᾶλλον ἂν εἶναι Βαχχυλίδης 
ἕλοιο ἢ Πίνδαρος, καὶ ἐν τραγωιδίαι ἴων ὃ Χῖος ἢ νὴ Δία Σοφοκλῆς; ἐπειδὴ 
οἱ μὲν ἀδιάπτωτοι καὶ ἐν τῶι γλαφυρῶι πάντη χεχαλλιγραφημένοι, ὁ δὲ Πίν»- 
δαρος καὶ ὃ Σοφοχλῆς ὅτὲ μὲν οἷον πάντα ἐπιφλέγουσι τῆι φορᾶι, σβέννυνται 
δ᾽ ἀλόγως πολλάχις χαὶ πίπτουσιν ἀτυχέστατα. 

ὅ. Ο1. 4.1 395 (α. ἃ. βοιγς ΜΙ Υ. σδῃγι.) [ἼΠων ἀνέϑηχεν ἀγίαλμα τἸῆι 
᾿4ϑηναίηι. 

θ. ΙΒοσκ. δηθα. 268 τοὺς λόγους τοὺς τῶν παλαιῶν σοφιστῶν ὧν ὃ μὲν 
ἄπειρον τὸ πλῆϑος ἔφησεν εἶναι τῶν ὄντων, Ἐμπεδοχλῆς δὲ τέτταρα καὶ 
Νεῖχος χαὶ Φιλίαν ἐν αὐτοῖς, Ἴων δ᾽ οὐ πλείω τριῶν. ῬΗΠπ». ἀθ βρη. οἵ οουτσ. 
Ρ. 201, 18 Υἱέ. πῦρ μὲν χαὶ γῆν Παρμενίδης ὑπέϑετο, ταὐτὰ δὲ μετὰ τοῦ ἀέρος 

ὃ Ἴων ὁ Χῖος ὃ τραγωιδοποιός, ᾿Εμπεόδοχλῆς δὲ τὰ τέσσαρα ὑπέϑετο (τ α].Ρ. 221, 14). 
1. Αξτ. Π 25,11 (περὶ σελήνης οὐσίας) [Ὁ. 356] Ἴων σῶμα τῆς μὲν 

ὑελοειδὲς διαυγές, τῆι δ᾽ ἀφεγγές. 

Β. ΕΒΑΟΜΕΝΤΕ. 

οι ἄρῃ Ῥιοβδβοιτι θη Χίου χτίσις [62---θ04 Ε.. 5. ΚοΟρΡΚΟ 46 1]οηὶδ ΟἸιὶ 
υἱέα οἐ ἤγαφηι. ΒοτΟὶ. 1880], ᾿Επιδημίαι [68---16, ἄασιι Ρ]αί. ἀθ Ῥχγοῖ. ἰῃ νἱγί. 8 
Ρ. 179Ε) υπὰ ΙΟδηη. Αἰοχαπᾶν. (ἀγέϊοοϊϊα γοποῖ. 1493) ἴ, 106 φημ! Κοίπο ῬΗΪΐο- 
ΒΟΡΒίβοι 08. δΌΒ80Υ ἄρῃ ΤΥΪΔΡΤΗΟΒ. 

ΙΩΝΟΣ ΤΡΙἉ“ΓΙΜΟΣ. 
γε. Απιβτ. 46 οβδϑῖὶο Α 1. 268:10 χαϑάπερ γάρ φασι καὶ οἱ Πυϑαγόρειοι, 

ὃ τὸ πᾶν καὶ τὰ πᾶντα τοῖς τρισὶν ὥρισται. 
1. [77 Κοορὶκ. ΗλΈΡΟΟΕ. ἃ. Ἴων πο} Α 1] ἀναγράφουσι δὲ ἐν 

αὐτῶι τάδε᾽ ἀρχὴ δέμοι τοῦ λόγου" πάντα τρία καὶ (οὐδὲν) 
πλέον (ἢ) ἔλασσον τούτων τῶν τριῶν᾽ ἑνὸς ἑχάστου 
ἀρετὴ τριάς σύνεσις καὶ χράτος καὶ τύχη. Μοτδοῖ βίδπὰ 
Ἴων Χῖος τάδε λέγει. 

ΕΕΑΘΜΈΝΤΕ ΕΒ ΡῬΒΕΙΚΑΜΡΙΞΒ. 
1. Απέδηρ δΌΘΥ πιθίηθϑ οτίθβ ἰβῦ: 1168 ἰδὺ ἀγοὶ πᾶ πο β ΠΊ ΘῈΣ 

Οὗδογ ὙΥΘΠΙΡῸΓ 818 ἀἴθβθ ἀγοῖ, ἘΕϊηθβ ᾿θάθῃ οἰπζθίηθη Ὑ ουζὰρ οΒ Κοὶξς οἷμθ 
Ὀγοὶμοῖς : Ὑογβίαμά, Κυδῆ, ΑἸὔοκ. 
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Ὁ [18] θιοσ. ΥἹΠ 8 Ἴων δὲ ὁ Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς φησιν αὐτὸν 
[ΡΥΕΒΑβΟΓΆΒ] ἔνια ποιήσαντα ἀνενεγχεῖν εἰς Ὀρφέα. Οτεμ. 8: 1181 Ρ. 391}, 
Ἴων δὲ ὁ Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς καὶ Πυϑαγόραν εἰς Ὀρφέα ἀνενεγκεῖν τινὰ 
ἱστορεῖ. ᾿Επιγένης δὲ ἐν τοῖς Περὶ τῆς εἰς Ὀρφέα ( ἀναφερομένης) ποιήσεως 

δ Κέρχωπος εἶναι λέγει τοῦ Πυϑαγορείου τὴν Εἰς “Διδον χατάβασιν καὶ τὸν 
Ἱερὸν λόγον, τὸν δὲ Πέπλον καὶ τὰ Φυσικὰ Βροντίνου [8. ΟὔΘη ο. ὅ ἀπ 1, 4]. 
Οτο. πα, ἃ. 1 838 Ογρλδιιθν ροοίαηι ἀοοοΐ Αγ ϑίοίεῖθβ τρριχαηι Κμῖδ8ε οἱ ἤοο 
Ονρἤϊοιι οαρθη Ῥυιασογεὶ ζεγιονὲ οὐὐὐιϑάαηι βμῖδ8ε Οεγοορῖβ. Μιιβϑυ ουβίδμ θη 
Ἠδτροογ. Α 1 ππὰ ϑυτο. τ. Ὀρφεύς. ἔγραψε τριασμοὺς [810], λέγονται δὲ εἶναι 

10 Ἴωνος τοῦ τραγικοῦ" ἐν δὲ τούτοις τὰ ἱεροστολικὰ χαλούμενα. 
σπροβέμητηϊ 808 ΘΙ οΠοΣ ῬΓΟΒΑΒΟ τ: 
8 [19] Ῥυστ. ἀθ ἔοτέ. Εομ. 1 Ρ. 8160) Ἴων μὲν οὖν ὁ ποιητὴς ἐν τοῖς 

δίχα μέτρου χαὶ καταλογάδην αὐτῶι γεγραμμένοις φησὶν ἀνομοιότατον 
πρᾶγμα τῆι σοφίαι τὴν τύχην οὖσαν ὁμοιοτάτων πραγμάτων γίγνεσϑαι δη- 

15 μιουργόν. Υ αὶ. Φυδοθῦ. οοὴν. ΠῚ 1,1 ἔφη γὰρ οὐ φαύλως εἰπεῖν Ἴωνα περὶ 
τῆς τύχης ὅτι πολλὰ τῆς σοφίας διαφέρουσα πλεῖστα αὐτῆι ὅμοια 
ποιεῖ. 

οη ἄος Ῥορθβῖθ [05 Θηςπαϊίθη ἀἰθ Ὀγαηθη Νϑυοῖκ ΕἼ 3132{{,, Τταρ, ἀἱοί, 

ἱπά. 5. ΧΧΥ͂] πίοῃ5 ΡΒ] ΟΒορβοθβ. Ὑὸπ ἀοῦ Τὐτὶκ [ᾧΡα 4251 Ν. Βοιρκ.) ρσ6- 
420 Πῦτοπ ποσοῦ Το σοπὰθ 

ΖΜΕΙΕΕΠΗΛΕΤΕ ΕΒΑΘΜΈΕΝΤΕ, 
4 [4 Β.] θιοσ.1 1197 φησὶ δὲ Δοῦρις ἐν τῶι δευτέρωι τῶν Ὥρων [πᾶπη]. 

Σαμίων ἘῊ( Π 481 ἔν. 61] ἐπιγεγράφϑαι αὐτῶι [ᾧὈῬΒΘΓΟΚΥ 68] τὸ ἐπίγραμμα 
τοόε" 

25 [120] τῆς σοφίης πάσης ἐν ἐμοὶ τέλος" ἣν δέ τι πλεῖον [δΒἷ0], 
Πυϑαγόρηι τωμῶι λέγε ταῦϑ᾽ ὅτι πρῶτος ἁπάντων 
ἔστιν ἀν᾽ Ἑλλάδα γῆν" οὐ ψεύδομαι ὧδ᾽ ἀγορεύων. 

Ἴων δ᾽ ὁ Χιός φησι περὶ αὐτοῦ" 
ὡς ὃ μὲν ἡἠνορέηι τε χεχασμένος ἠδὲ καὶ αἰδοῖ 

30. καὶ φϑίμενος ψυχῆι τερπνὸν ἔχει βίοτον, 
εἴπερ Πυϑαγόρης ἐτύμως ὃ σοφὸς περὶ πάντων 

ἀνθρώπων γνώμας ἤιδεε καἀξέμαϑεν. 
ὕθον Πυτῖθ᾽ Οἰδυθνγγαϊ κοῖς 5. ἀπίθῃ ὁ. 43 ΒΊΜμοβ. 

ὅ Οχξοκιρ. ἰβ8. Βᾶστῃ, 12 [Μέυ8. Βογ. οἂ. 78π.202,9] ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ φϑόγγου 
85 χρῶνται τῶι ὀνόματι [πᾶπι]. τόνος] οἱ λέγοντες ἑπτάτονον τὴν φόρμιγγα καϑάπερ 

2. Ρνίμαρογας μαῦδ εἰπίρος, ννᾶβ Γ΄ σεπιαοδέ δαῦθ, αἱ Ογρῆδιβ 

Ζιγ Ὡ ΚσΟ ΓΙ. 

8. ΟἸύοΚ, ἄογ Καπδὺ 80 σϑηὴζ ἀπᾷμη]!ο, Ὀτίηρέ ἀοο ἢ ΒΘ .γ νἱθὶ ἅμη- 

Ἰομθ8 τῦῖθ ϑἷθ Βθυνου. 

ΖΝΕΙΕΕΠΗΑΛΈΕΤΕΞΒ. 

4, 850 δεῖ πιὰ ἀΐοβοσ, ἄθῃ Μαηποϑιθαὶ αὐ Ὑἄγαάθ σίογίθη, δῖ πΔῸἢ 

βοίῃθῃῃ Ηἰπβομοίάθη ἐγ! οὐ θ5. ϑΌρα ἔῦν ϑοίηθ βέθοῖὶθ ζὰ θυυγαγίθη, ὑοῦ ἀθηῃ. 

ἴῃ ὙΥ̓Δαγμ οἷς Ῥυιαροταβ ἄθγ Ὑοβθ τπιθὶγ ἀσπη 4110 Μϑηβομθη Ἐϊηβιομίθη 6- 
νου Όθη ἀπ οΥοσβομε δαὺ (Ογαδδολ ἐ αἰ Ῥ]ενεκῳ 68). 
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Τέρπανδρος καὶ Ἴων. ὃ μὲν γάρ φησιν “ἡμεῖς τοι --- ὕμνους [{τ. ὃ ΒΕΙΡΕΙ] 
ὃ δέ" 

ἑνδεκάχορδε λύρα, δεκαβάμονα τάξιν ἔχοισα 
εἰς συμφωνούσας ἁρμονίας τριόδους, 

πρὶν μέν σ᾽ ἑπτάτονον ψάλλον διὰ τέσσαρα πάντες 
Ἕλληνες σπανίαν μοῦσαν ἀειράμενοι. 

ΒΟΒοίηῦ νορ ἀοιβοθοη ἘΜ ΒΟΠΟΥ (ΔΙ Θχϑπαυ πἰβοιθηι ΡΥ ΠΙΔΡΌΓΘΘΥ) ΠΘΥΖΙΒΟΔΙΏΠΙΘΗ, 
ἄογ ἄδβ. νογβουβίθθηαθ, ἰδηρβί 818 ππθοδί οὐ καπηΐο Τουρδηδουγαρτηοης σοίοτερσε 
απ ἀ88 Θοκγοί ἀθγ βρδυΐδπον βορϑῃ ΤΙ οίῃ608 [Βορίδ. ἱπβὲ, τὰ. 1 1 ν, 182 Εὐϊϑὰ!.} 
κοβιβοις μὲ, γὸ τὰν διὰ τᾶν ἑπτὰ χορόᾶν κιϑάριξιν ἀποστρεφόμενος τοῖξς 
Τοῖρ.ὅ,1 τετράγηρυν ἀποστρέψαντες [80 ΒίγχΑθο, ΑπδίοΙ 8] ἀοιδόν σὰ νογρὶ. Ὑ ἅτο 
ἀδ8 ΕΥ. αἱΐ, βοβῦσίο 65 1 θη} }8 ἀθπὶ ΕἸΟΡΊΚΟΥ ΤΟ ν. βδιηοβ, ἄθμι Ζοϊρϑηοββθη ἄθβ 
Τιποίμθοβ, θη 88 ἀϑΙ ρΐβοθο ᾿ὐνβϑηἀογορίρτατηπι Κοηπθα Ἰθμτὶ. Ὑ 6]. ἔν. 8 Βουρκ, 

δ. ΕΠβαϊρο Ιμοΐοῦ, αἴθ ἂμ οἷπο ΤΡ αἴθ Ζυβδιητη θη ΚΠ προηἄθη Ὀγχοῖνγορθ 
ἄρον Ἠδπποπίο οἱπροτομύοίο σομηβι ρῸ Τπίουν δ] πογάηπηρ Ὀοϑιἐζοϑὲ, ἀἰοῖ ἤΔΌΘα 
οῃρᾶρῃιν 4116 ΗΘΙΙΘπθπ τηϊδ βίθθοη ϑβαίζοι ρΌΒΡΙΟΙΌ, τγοθοὶ δἷθ ἄδθπη ἔγοι οἢ ΠῸΓΣ 
οἷπο ἅτπη οθ υδυθημι δὶ Κα οὐ οἰ ὕθπ, 

0, ἩΤΡ̓ΡΟΝ. 
Α. ΤΕΒΕΝ ΝῺ ΤΕΉΗΒΕ. 

1. ΤΑΣ, Ὗ. Ῥ. 201 [Καίδιορ ἄθσ Ῥυιμδροτγθο) Σάμιοι Μέλισσος... 
Ἔλωρις, Ἵππων. ΟΈκδοειν. ὅ, 2 ΗἸρροηὶ υεγο Μοείαροηεϊηο βἴυθ μὲ ΑΥϑίοαθηια 
ατοίον εδὲ [ΕῊ ἡ Π 282 ἔτ. 88] ϑααηεῖο δἰο [8. 8, 284, 21. 280, δ]. βέχτυ. Ρ. ἢ. ΠῚ 

14 Ἵ. δὲ ὃ Ῥηγῖνος [8. Ζ. 44]. 
2. ὅΐσηοι,.. ΑΒΊΒΤΟΡΗ, ὅρη. δα Νυῦ. 94 {, 

ψυχῶν σοφῶν τοῦτ᾽ ἔστι φροντιστήριον" 
90 ἐνταῦϑ᾽ ἐνοιχοῦσ᾽ ἄνδρες, οἱ τὸν οὐρανὸν 

λέγοντες ἀναπείϑουσιν ὡς ἔστιν πνιγεύς, 
χἄστιν περὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ᾽ ἄνϑρακες. 

ταῦτα δὲ πρότερος Κρατῖνος ἐν Πανόπταις δράματι [ἴτ. 1566 Κοοκ.] περὶ Ἵπ- 
πωνοὸς τοῦ φιλοσόφου χωμωιδῶν αὐτὸν λέγει. ϑσηοι, ΟἸΕμ. σοί: ΕΥ̓͂ 108 
ΚΙοίΖ. τοῦ δὲ Ἵππωνος χαὶ αὐτοῦ ὡς ἀσεβοῦς γενομένου μέμνηται ὁ Κρατῖνος. 

ἃ, ΗἼΡΡΟΙ, τοΐπί, 1 16 (Ὁ. 666) Ἵ. δὲ ὁ Ῥηγῖνος ἀρχὰς ἔφη ψυχρὸν τὸ 
ὕδωρ καὶ ϑερμὸν τὸ πῦρ. γενόμενον δὲ τὸ πῦρ ὑπὸ ὕδατος χατανιχῆσαι τὴν 
τοῦ γεννήσαντος δύναμιν συστῆσαί τε τὸν κόσμον. τὴν δὲ ψυχὴν ποτὲ μὲν 
ἐγκέφαλον λέγει, ποτὲ δὲ ὕδωρ᾽ χαὶ γὰρ τὸ σπέρμα εἶναι τὸ φαινόμενον ἡμῖν 
ἐξ ὑγροῦ, ἐξ οὗ φησι ψυχὴν γίνεσϑαι. 

4, ϑ͵ΊΜΡῚ, ῬὮγ8. 28, 22 [5, ΟΌθη 5. 11 π, 18] Θαλῆς . .. χαὶ Ἵ., ὃς δοχεῖ 
χαὶ ἄϑεος γεγονέναι, ὕδωρ ἔλεγον τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν φαινομένων κατὰ τὴν 
αἴσϑησιν εἰς τοῦτο προαχϑέντες" καὶ γὰρ τὸ ϑερμὸν τῶι ὑγρῶι ζῆι, καὶ τὰ 
γνεχρούμενα ξηραίνεται καὶ τὰ σπέρματα πάντων ὑγρὰ καὶ ἣ τροφὴ πᾶσα ,υ- 
λώδης᾽ ἐξ οὗ δέ ἐστιν ἕκαστα τούτωι καὶ τρέφεσϑαι πέφυχεν" τὸ δὲ ὕδωρ ἀρχὴ 
τῆς ὑγρᾶς φύσεώς ἐστι χαὶ συνεχτικὸν πάντων" διὸ πάντων ἀρχὴν ὑπέλαβον 

εἶναι τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν ἐφ᾽ ὕδατος ἀπεφήναντο κεῖσϑαι. 
ὅ. βΈχτ. Ῥυττ. Ὠγροῖ. ΠΙ 14 Ἵ. δὲ ὁ ῬῬηγῖνος πῦρ καὶ ὕδωρ. 
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206. ΗΙΡΡΟΝ Α. 6--11. ΤΕΗΕ. 2838 

θ. Αἴξχ. (2. ἢ. 7) 260, 21 Ἵππωνα ἱστοροῦσιν ἀρχὴν ἁπλῶς τὸ ὑγρὸν 
ἀδιορίστως ὑποϑέσϑαι οὐ διασαφήσαντα πότερον ὕδωρ ὡς Θαλῆς ἢ ἀὴρ ὡς 
᾿Αναξιμένης καὶ Διογένης. Ιοανν. Ριλο. ΑἸΠ6ρ.. ἴῃ Η68. Τῃθορ. 116 ὁ δὲ τὴν γῆν 
[, πδῃ]. ἀρχὴν ἔϑετο)] ὡς Ἵππων ὁ ἄϑεος. 

1. ΑΕΙβτου. Μοίδρηγβ. Α 8. 984 8 Ὡδοῇ ὙΜΑ]68 [π. 12 5. 11] Ἵππωνα γὰρ 
οὐχ ἄν τις ἀξιώσειε ϑεῖναι μετὰ τούτων διὰ τὴν εὐτέλειαν αὐτοῦ τῆς διανοίας. 

8. μεν. ρῥγοίγ. 24 ρ. 20}. ϑαυμάζειν ἔπεισί μοι, ὅτωι τρόπωι Βυήμερον 
τὸν ᾿Αχραγαντῖνον καὶ Νικάνορα τὸν Κύπριον καὶ Διαγόραν χαὶ Ἵππωνα τὸν 
Μήλιον 11. Ἵππωνα καὶ Διαγόραν τὸν Μ. πδοὴ Αὐποῦ. 1 29] τόν τε Κυρη- 
ναῖον ἐπὶ τούτοις ἐχεῖνον (ὁ Θεόδωρος ὄνομα αὐτῶν) χαί τινας ἄλλους συ- 
χνοὺς σωφρόνως βεβιωχότας χαὶ καϑεωραχότας ὀξύτερόν που τῶν λοιπῶν ἀν- 
ϑρώπων τὴν ἀμφὶ τοὺς ϑεοὺς τούτους πλάνην ἀϑέους ἐπικεκλήκασιν. ῬΗΠΟΡ. 
ἀθ δηϊτηδ 88, 28 οὗτος ἄϑεος ἐπεχέκλητο δι᾿ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι τὴν τῶν πάντων 
αἰτίαν οὐδενὶ ἄλλωι ἢ τῶι ὕδατι ἀπεδίδου. αὶ. Αετ. Υ. Η.1 31; ἔν, 88, 

9. (Δ: Ὲχ} ἴῃ ΜοίρΕΣβ. 462,29 Ἵππων μὲν πρότερον ὁ ἄϑεος ἐπικχλη- 
ϑείς (οὐδὲν γὰρ οὗτος παρὰ τὰ αἰσϑητὰ εἶναι ἀπεφήνατο). νεῖ. Β 2. 

10, Ἐπ. ΙΝ 8,9 [Ὁ. 888) Ἵ. . ἐξ ὕδατος τὴν ψυχήν. ἈΒΙΒΤΟΥ. (6 δηΐπια Α 2. 
4055) 1 τῶν δὲ φορτικωτέρων καὶ ἵδωρ τινὲς ἀπεφήναντο [πᾶπι]. τὴν ψυχήν], 
χαϑάπερ Ἵ. πεισϑῆναι δ᾽ ἐοίχασιν ἐχ τῆς γονῆς, ὅτι πάντων ὑγρά" καὶ γὰρ 
ἐλέγχει τοὺς αἷμα φάσχοντας τὴν ψυχήν [νΕ]. Οὔθη 5. 1602 π, 4] ὅτι ἡ γονὴ 
οὐχ αἷμα" ταύτην δ᾽ εἶναι τὴν πρώτην ψυχήν. "24 οἱ δὲ ϑάτερον τῶν ἐναν- 
τίων, οἷον ϑερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ η τι τοιοῦτον ἄλλο, καὶ τὴν ψυχὴν ὁμοίως ἕν τι 

τούτων τιϑέασιν" διὸ χαὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀχολουϑοῦσιν" οἱ μὲν γὰρ τὸ ϑερμὸν 
λέγοντες, ὅτι διὰ τοῦτο καὶ τὸ ζῆν ὠνόμασται, οἱ δὲ τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν ἄνα- 

πνοὴν καὶ τὴν χατάψυξιν καλεῖσϑαι ψυχήν. ῬΗΠΟΡ. 2. ἃ. 5(, 92,2 ϑάτερον τῶν 
ἐναντίων τίϑεται Ἵ. καὶ Ἡράχλειτος, ὁ μὲν τὸ ϑερμόν᾽ πῦρ γὰρ τὴν ἀρχὴν 
εἶναι" ὁ δὲ τὸ ψυχρόν, ὕδωρ τιϑέμενος τὴν ἀρχήν. ἑχάτερος οὖν τούτων, 
φησί, καὶ ἐτυμολογεῖν ἐπιχειρεῖ τὸ τῆς ψυχῆς ὄνομα πρὸς τὴν οἰχείαν δόξαν, 
ὃ μὲν λέγων διὰ τοῦτο ζῆν λέγεσϑαι τὰ ἔμψυχα παρὰ τὸ ζεῖν, τοῦτο δὲ τοῦ 
ϑερμοῦ, ὃ δὲ ψυχὴν χεχλῆσϑαι ἐκ τοῦ ψυχροῦ, ὅϑεν ἔχει τὸ εἶναι, παρὰ τὸ 
αἰτίαν ἡμῖν γενέσϑαι τῆς διὰ τῆς ἀναπνοῆς ψίξεως. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ζωὴ ἐκ 
τῆς ψυχῆς ὑπάρχει, ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ ψυχροῦ (ἐξ ἴδατος γάρ), διὰ τοῦτο δεῖ τῆς 
ἀναπνοῆς χολαζούσης τῆι ψύξει τὸ περιχάρδιον ϑερμὸν χαὶ οὐκ ἐώσης τῆς 
ψυχικῆς δυνάμεως ἐπικρατέστερον γενέσϑαι, λέγω δὴ τῆς ψυχρᾶς. Ηξπν. 
ἱστῖβ, 2 [Π. 051] οἱ δὲ ὕδωρ γονοποιόν ἰηϑτη]. τὴν ψυχὴν εἶναι; δὰ Ηδπάο ἔρί 
ἀογ Ῥαῦῃ. ἀδ8 1,ϑηπα Ἵππων τα]. 

11. ΜΈΝΟΝ Αποηγτηὶ Τοπαϊη. 11,22 Ἵππζ(ων) [οἄἂον Ἱππ(ώναξ))} δὲ ὁ Κροτω- 
νιάτης οἴεται ἐν ἡμῖν οἰχείαν εἶναι ὑγρότητα, καϑ᾽ ἣν χαὶ αἰσϑανόμεϑα καὶ ἧε 
ζῶμεν" ὅταν μὲν οὖν οἰχείως ἔχηι ἡ τοιαύτη ὑγρότης. ὑγιαίνει τὸ ζῶιον, ὅταν δὲ 
ἀναξηρανϑῆι, ἀναισϑητεῖ δὲ τὸ ζῶιον καὶ ἀποϑνηίσχει. διὰ δὴ τοῦτο οἱ γέ- 
θοντες ξηροὶ καὶ ἀναίσϑητοι, ὅτι χωρὶς ὑγρότητος" ἀναλόγως δὴ τὰ πέλματα 
ἀναίσϑητα, ὅτι ἄμοιρα ὑγρότητος. καὶ ταῦτα μὲν ἄχρι τούτου φησίν. ἐν 
ἄλλωι δὲ μβυβλίωι αὑτὸς ἀνὴρ λέγει τὴν κατωνομασμένην ὑγρότητα μετα- 
βάλλειν δι᾿ ὑπερβολὴν ϑερμότητος καὶ δι᾽ ὑπερβολὴν ψυχρότητος χαὶ οὕτως 
γόσους ἐπιφέρειν, μεταβάλλειν δέ φησιν αὐτὴν ἢ ἐπὶ τὸ πλεῖον ὑγρὸν ἢ ἐπὶ 

τὸ ξηρότερον ἢ ἐπὶ τὸ παχυμερέστερον ἢ) ἐπὶ τὸ λεπτομερέστερον ἢ εἰς 
ἕτερα, καὶ τὸ αἴτιον οὕτως νοσολογεῖ, τὰς δὲ νόσους τὰς γινομένας οὐχ ὑπα- 
γορεύει. 
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284 26. ΗΙΡΡΟΝ ΔΑ. 12---10. ΓΕΗΒΕ. 

12. ΟἜΝΒΟΕ. ὅ, 2 [8. 282,22] Ηἱρροπὶ.. .. δὰ ηιοα ]8 Ῥγοήμενε βοριθη υἱάε- 
ἐμν ἰάψμδ δο Ῥγοϑαγί, φιοῖ ροϑὲ αὐνολροίονιονν »δομάμο, δὶ χιιῖβ πιαγεβ ἐπέεγηιαΐ, 
᾿πεεάιϊα8β αἰροίε οαλιανδίαβ. ποη γερεναΐ. 

18. --- ὅ, 4 ἐπὶ φιόφια απιδίφιανι ζαοὶξ ὑμιΐεν απιοΐογο8 ορίηϊοηθνι, ἐεγιιυπα 
δα ρμαΐγίδ ἑαυἱμημηοάο δοηθηα Ῥαγέμδ παϑδοαΐμν, εὐ Τλοσοηοβ εἰ Ηἱρρὸν ϑέοϊοίιιο 
ϑογρϑεγμηέ, απ οἰΐαηι δα; ηναϊγί8. ΑἘτ. Υ ὅ, 8 [Ὁ.. 418] Ἵ. προΐεσϑαι μὲν σπέρμα 
τὰς ϑηλείας οὐχ ἥκιστα τῶν ἀρρένων, μὴ μέντοι εἰς ζωιογονίαν τοῦτο συμ- 
βάλλεσθαι διὰ τὸ ἐχτὸς πίπτειν τῆς ὑστέρας" ὅϑεν ἐνίας προΐεσθαι πολλάκις 
δίχα τῶν ἀνδρῶν σπέρμα καὶ μάλιστα τὰς χηρευούσας. καὶ εἶναι τὰ μὲν ὀστᾶ 
παρὰ τοῦ ἄρρενος, τὰς δὲ σάρχας παρὰ τῆς ϑηλείας. 

14, ΑἘτΟ Ὺ 1,8 (Ὁ. 419) Ἱππῶναξ [ον αἰο ὙΟΙ οτμι τγῖθ αὶ 1] παρὰ τὸ 

συνεστός τε χαὶ ἰσχυρὸν (ἢ) παρὰ τὸ ῥευστικὸν τε καὶ ἀσϑενέστερον σπέρμα 
[πϑτ]. ἀρρένα καὶ ϑήλεα γίνεσϑαι!. ΟἘκβ. 8, 4 δα 8ενεἰηδειιδ ατιέδηι 
ἤενπαβ, σὰ ἀεηϑδιογδιιβ γνιαγεβ ἤεγὶ Ηἰρροι αἀξνηιαί. ΑἘπτ. Υ7, Ἶ 0. 420] 

Ἱππῶναξ [Ἱπποχράτης (μΔο ΥΠ 418, δ 11{{τ6} ὙΥΔΟΠΕΟΙ]" εἰ μὲν ἡ γονὴ κρα- 
τήσειεν ἄρρεν, εἰ δ᾽ ἡ τροφὴ ϑῆλυ. 

15, ΟἜΝΒΟΚ. ὅ, 1 ἢ. σεγὸ οαριέ, ἔπι γμο ὁϑὲ απὶηιὶ ργϊποίραϊο [δι]. ργέρενοι 
ΟΥ̓ΕΒΟΘΥΦΊ. 

1θ, --- 9,323. ΗΠἅ-ἰ φιὶ ἀϊοδιι5 ΤΙΧ ἐπιξαπέονη. βογ δὲ γογηναγὶ οὐ φιαγίο ἨϊθΉ86 
οαγῆθηι βεγὶ σοπογοίαηι χφιίο ππσιιο8 οαρὶϊϊπηῖυς παϑοὶ 8ορέϊθιο ἰαηὲ ποναϊηδηι 
6886 Ρεγζοοΐηι. Ἴ, 2 Ἡ. Μείαροπδημβ α βορξηιο αὐ ἀδοϊνειηα ιδηϑενι παβοὶ ῬΟ886 
εαἰϑίαυϊί, παρὰ ϑορίθηο ραγένη ἰαθ 6886 ἠναξεγιθη, 60 φμοά ἔπ ονηυυῖδιιϑ Ἠτι- 
ἨΔΘΥ 8. δορίεπανγίιϑ ρἱαγίθειθη, Ῥοδδὶέ, βιψυϊάδην βορίοηι Κονγηιθθιι ηιεηδῖδιι8 ααἀάῖ- 
ἐΐδηιια αἰξογὶδ γοοϊὰ οοηδι δέον ἱποὶρίαηειϑ εὲ ροδὲ βορξιι ἠνοηϑενι ἀδηΐδ8. Ἠοδὶβ 
ἑηπαϑοαμίμεν ἑἀοχια ροδέ βερδημιηι οαὐἀαπξ απ, χιαγίο ἀεοΐμιο αμξοηι »ιι- 
ὕοϑοοῦα βοϊθφαρυμβ. 86 δαῆς α ϑορέίθηι ηιθηδῖδιιβ ἐποὶρὶ πίονα ηιαξενὶ ἑαΐθην εἰδαιια 
αα ἄροθηι ρεγαἀμοίανε ἑάδο φμοᾶ ὅν αἰδὲ8 ονηνυῖδιι8 αδὸ δαάδηι παΐμγα οϑέ, πὲ 8ὲρ- 
ἔοης τηδηϑίδιιϑ αγνῖϑυο ἐγοβ ατὐ Ὠιθη8ε8. απὸ απηὶ αὐ οοπδιθηνιαϊβοηθηι αοοορααηξ: 
παν ἀοηΐδδ ϑορέθηι ηιθηϑιθη ἐπ ξαμεϊ παϑοὶ δὲ πιααῖηιε ἀδοῖνιο ρεν οὶ ῬηθΉ8ε, 86}- 
ἐΐριο ἀπο ῬΥΐηιοδ οογιη οαοϊογο, ἀδοῖριο υἱέ ϑ, Ῥοϑὲ ψφιαγέμην ἀδοίνιθν ατρεα 
ποηγμι]ο8, 86 ονῖπεδ ἐπίγα βορέαι ἀδοιιοη αἀπηιθη Ῥεδόβοοῦο. 

11. --- 6, 8 αὐ Τὶοσοηεδ οἱ Η.. οαϊδέϊηναγιιξ 6886 πὶ αἰυο Ῥγονηηθη8 χιϊά- 
ἄκη, χμοὰ ἱπίαηϑ οὐγὲ αὐἀργελεηάαξ (6) δα εοὸ αἰϊηιοέιη ἰΐα ἐγαλιαὶ μὲ, να 

οὐλένι8 εϑὲ, δὰ ηἠιαΐγὶδ εὐϑοεγίδιιϑ. 
18. --- 86, 9 βογιέέμν ὧδ σοριϊηἶδ, αὶ μὲ αἰϊφμαμο παϑοαμέμν πιοᾶο 86- 

γηϊηὶβ βενὶ Η. γαΐι8 (681). ἐα οηἶηι οαὴν απερῖῖιι8. 6δὲ φιαηι ὑ δαϊ8 Γμἰΐ, δὲ{α- 

γίαμι ἀοαιιοὶ. 
19. ΤΉΒΟΡΗΕΒ. δε. Ρίδης. 13, ὅ πᾶν γὰρ ἄγριον καὶ ἥμερόν φησιν Ἵ. 

γίνεσϑαι τυγχάνον ἢ μὴ τυγχάνον ϑεραπείας, ἄχαρπα δὲ καὶ κάρπιμα καὶ 

ἀνϑοφόρα καὶ ἀνανϑὴ παρὰ τοὺς τόπους καὶ τὸν ἀέρα τὸν περιέχοντα, τὸν 
αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ φυλλοβόλα χαὶ ἀείφυλλα. 1Π2,2 «Καίτοι φησὶν Ἵ, ἅπαν 
καὶ ἥμερον καὶ ἄγριον εἷναι, καὶ ϑεραπευόμενον μὲν ἥμερον, μὴ ϑεραπευ- 

ὄμενον δὲ ἄγριον, τῆι μὲν ὀρϑῶς λέγων τῆι δὲ οὐχ ὀρϑῶς. ἐξαμελούμενον 
γὰρ ἅπαν χεῖρον γίνεται χαὶ ἀπαγριοῦται, ϑεραπευόμενον δὲ οὐχ ἅπαν βὲέλ- 
τιον, ὥσπερ εἴρηται. 
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Β, ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΕ. 

1 Κόσμος, ΗΌΜΕΒ. θϑπδν. Ρ. 197, 19 Νίοοϊθ σὰ Ηοιμοσ (ᾧᾧ 198: 
198 ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι Δι) Κρονίωνι μάχεσθαι 

τῶι οὐδὲ χρείων ᾿Αχελώιος ἰσοφαρίζει 
195 οὐδὲ ,βαϑυρρείταο μέγα σϑένος ἸΩχεανοῖο, 

ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ χαὶ πᾶσα ϑάλασσα 

“χαὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μαχρὰ νάουσιν. 

Κράτης δ᾽ ἐν βὶ τῶν Ὁμηριχῶν δεικνύς, ὅτε Ὦχεανὸς ᾿ εγάλη ϑά- 
λασσα᾽" “ταῦτα γάρ, φησίν, μόνως ἂν ἁρμόττοι ῥηϑῆναι περὶ τῆς 
ἐχτὸς ϑαλάσσης, ἣν ἔτι καὶ νῦν οἱ μὲν “Πεγάλην ϑαλάτταν᾽ οἱ δὲ 
“᾿Ατλαντικὸν᾽ προσαγορδύουσιν. ποταμὸς δὲ ποῖος ἂν δύναιτο 

ταύτην ἔχειν δύναμιν; καίτοι γ᾽ ἔνιοι [Ζοποάοίοβ, ΜορδΚΙοἰ 468] ἐξαι- 
ροῦντες τὸν περὶ τοῦ ᾿Ὠχεανοῦ στίχον [4180 196] τῶι ᾿χελώτωε 
περιτιϑέασι ταῦτα, ὃς οὐχ ὅτι τῆς ϑαλάσσης μείων ἐστίν, ἀλλὰ 

χαὶ τῶν ἐν αὐτῆι κόλπων, λέγω δὴ Τυρρηνιχοῦ χαὶ ᾿Ιονέου. εἶτχεε 
δὲ τοῖς τρισίν [195---197], φησίν, ὅ,τι χαὶ οἱ μετὰ ταῦτα φυσικοὶ 
συνεφώνησαν, τὸ περιέχον τὴν γῆν χατὰ τὸ πλεῖστον μέρος Ὥχεα- 
γὸν δἶναι, ἐξ οὗπερ τὸ πότιμον. Ἵππων᾽ τὰ γὰρ ὕδατα πινό- 
μενα πάντα ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐστίν' οὐ γὰρ δή που (ε) 
τὰ φρέατα βαϑύτερα ἦν, ϑάλασσά ἐστιν ἐξ ἧς πένομεν᾽ 
οὕτω γὰρ οὐκ (ἂν) ἐκ τῆς ϑαλάσσης τὸ ὕδωρ εἴη, ἀλλ᾽ 
ἄλλοθέν ποϑεν. νῦν δὲ ἡ ϑάλασσα βαϑυτέρα ἐστὶ τῶν 
ὑδάτων. ὅσα οὖνχαϑύπερϑεν τῆς ϑαλάσσης ἐστί, πάντα 
ἀπ᾽ αὐτῆς ἐστιν οὕτως τὰ αὐτὰ εἴρηκεν Ὁμήρωι". 

ἘΒΑΙΒΟΗΕΗ͂. 
2. Οτεμ, Ργοίγ. δδ Ρ. 48 Ῥοίξ. οὐ »ἔμεσις. τοίνυν οὐδὲ Ἵππωνι ἀπαϑανα- 

τίζοντι τὸν ϑάνατον τὸν ἑαυτοῦ" ὁ Ἵ. γὰρ οὗτος ἐπιγραφῆναι ἐχέλευσεν τῶι 
μνήματι τῶι ἑαυτοῦ τόδε τὸ ἐλεγεῖον [16 Π 2698. Ἵππωνος “πα καταφϑί- 

μενον. Αἴκχ. ἰῃ ΜΘΌΡΒ. 21, " τοῦτο δὲ λέγοι ἂν περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἄϑεος ἥν" 
τοιοῦτο γὰρ χαὶ τὸ ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐπίγραμμα Ἵππωνος -- κατα- 

φϑίμενον.. 
Ἵππωνος τόδε σῆμα, τὸν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 

ἶσον ἐποίησεν Μοῖρα καταφϑίμενον. 

1 Τῦϑμη 81165 ΤΥ ΚΎΤΑΒΒΟΙ βίϑιησηῦ δὺ8 ἄθπὶ Μθθῖθ. Πθηπ ἰᾶρθῃ 

ἀἰο Βιχππθη ἐἰθῖοσ, 80 πᾶτθ ΜΟΝῚ πίομς ἀδβ Μϑοῦ ὑηβοθ ΤΥ π Καθ 16. 
θθπη ἀἄβηη βἰδπιηΐθ ἀλ8 ὙΥ Ά5ΒῸΥ πίοι δὺ8 ἄθῃι Μϑοσθ, βοπᾶάθτῃ ἈΠ 6 Γ8 

ΜΌΒΟΓ, Νη ἰϑὺ 86 δθοῦ ἀδ8 Μίϑογ (ἰϑῦϑθυ 818 ἀϊθ Ὑ αβϑοσ, ἘΕῸ]Ρ] οἷ βίδηηπιὶ 
41165, 88 ἄδνυοῃ ἄδου ἄθπι Μίθοσθ β'οιβ:. βοηθοί, ἄδγαιβ 80. 

ΒΑΙΒΟΗΈΕΝ. 
2, Ὀΐοβ ἰδὲ 488 Θοηκηιαὶ Ηΐρρομβ, ἄθῃ Ὀοὶ βοίποιι Ηϊπβοϊοίάθη ἀΐο Μοῖτγα 

ἄθῃ ππβέρυθοιοα Οδέζοση. ρ᾽ οί τηδοϊιίρ. 
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230. 26. ΗΙΡΡΟΝ. Β. ΕΝ. 8.4. 21. ΡΗΑΙΒΕΑΒ ὕ. ΗΙΡΡΟΒΘΑΜΟΞ, 

8 ἍΤΗΕΝ. ΧΠῚ 610ΒἘ πάντων αὐτὸν [Μυτ]08] ἐπὶ τῆι μνήμηι ,ϑαυμα- 
σάντων ὃ Κύνουλκος ἔφη πουλυμαϑημοσύνης τῆς οὐ ἀρ ἐφ νὸν τιν 

οὐδὲν Ἵππων ἔφη ὃ ἄϑεος. ὍοΥ ὙοῖΒ ἰδὲ νὸοὺμ Τίπιοη [τ. 20,2], ἀδυ Ὀα]ὰ 
ἀδταυξ τος οἰοτὶ πίγα. Ηΐρροπβ ΟἸϊδιὶ ἰδὲ διβρ δ] θη. 

4 Οτάῦνιαν. ΜΆΜΕΒΤ. ἀθ δηΐτηα 7 ἢ. 121, 14 ηρ. Η. Μοείαρορπέϊηιιδ ἐεὦ 
εαἄφηι δϑοποῖα Ῥυΐψιαφογας Ῥγαδηιδϑὶβ ὑγὸ ϑίαΐιι ϑοηἰθηἴας δια ἐμιβοϊ δι δι8 αν- 
συωριοη δ ἀδ απΐρια δἷς ργοπιηίϊας βοησο αἰἱμὰ απῖηια, αἰτια σογρι8 ε8ΐ, 
γχιας οοΥ̓́ΡΟΥΕ εἰ ἰογρεπὲε υἱφεὶ εἴ οαδοοὸ υἱαεὶ εἰ πιογέμο υἱυῖ 

8, Ῥσ Ὑ ο᾽ υίββογοὶ, ἄθγθη ΝΟ ἰρ κοῖς ἡἰοθῦ χὰ ἀδθογθϊθύθῃ ᾿βῖ. 
4. δὴ2 οἴνγδβ δηᾶθσθθ ἰδὲ 1,610 ὑπᾶὰ βθοῖθ. θη αἴ680 σοσί βἰοἢ, ΘΠ Π 

ἴθθο ογβίδιτί, βίθῃί, ὑγθθη ἰθηθν ΘΙ παῖ, ἸΘὈῖ, Θ πῃ ἴθ ΠΟΥ β βίου θΘη ἰδ." 

----ο-ο...-. 

21. ῬΗΑΤΕΑΒΚ ὕΝῸ ΗΙΡΡΟΘΑΜΟΞΚ. 
1, ΑἘΙΒΤ1. ῬΟΝ τ, Β 1. 1266286 ὁοχεῖ γάρ τισι τὸ περὶ τὰς οὐσίας εἶναι 

μέγιστον τετάχϑαι χαλῶς" περὶ γὰρ τούτων ποιεῖσϑαί φασι τὰς στάσεις πάν- 
τας. διὸ Φαλέας ὃ Χαλκχηδόνιος τοῦτ᾽ εἰσήνεγχε πρῶτος. φησὶ γὰρ δεῖν 
ἴσας εἶναι τὰς χτήσεις τῶν πολιτῶν. τοῦτο δὲ κατοικιζομέναις μὲν εὐϑὺς 
οὐ χαλεπὸν ὠϊετο ποιεῖν, τὰς δ᾽ ἤδη κατοιχουμένας ἐργωδέστερον μέν, ὅμως 
δὲ τάχιστ᾽ ἂν ὁμαλισϑῆναι τῶι τὰς προῖχας τοὺς μὲν πλουσίους διδόναι μὲν 
λαμβάνειν δὲ μή, τοὺς δὲ πένητας μὴ διδόναι μὲν λαμβάνειν δὲ κτλ. 

1201 20 περὶ μὲν οὖν τῆς Φαλέου πολιτείας σχεδὸν ἐκ τούτων ἄν 
τις ϑεωρήσειεν, εἰ τι τυγχάνει καλῶς εἰρηχὼς ἢ μὴ καλῶς. 8. 1261 22 
Ἱππόδαμος δὲ Εὐρυφῶντος Μιλήσιος (ὃς καὶ τὴν τῶν πόλεων διαί- 
ρεσιν εὗρε καὶ τὸν Πειραιᾶ χατέτεμεν, γενόμενος χαὶ περὶ τὸν ἄλλον 
βίον περιττότερος διὰ φιλοτιμίαν οὕτως ὥστε δοχεῖν ἐνίοις ζῆν περιερ- 
γότερον τριχῶν τε πλήϑει χαὶ χόσμωι πολυτελεῖ, ἔτι δὲ ἐσθῆτος εὐτελοῦς 
μὲν ἀλεεινῆς δὲ οὐχ ἐν τῶι χειμῶνι μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τοὺς ϑερινοῦς χρό- 
νους, λόγιος δὲ χαὶ περὶ τὴν ὅλην φύσιν εἶναι βουλόμενος) πρῶτος τῶν μὴ 
πολιτενομένων ἐνεχείρησέ τι περὶ πολιτείας εἰπεῖν τῆς ἀρίστης. κατεσχεὺ- 
αζε δὲ τὴν πόλιν τῶι πλήϑει μὲν μυρίανδρον, εἰς τρία δὲ μέρη διηιρημένην" 
ἐποίει γὰρ ἕν μὲν μέρος τεχνίτας, ἕν δὲ γεωργοὺς, τρίτον δὲ τὸ προπολεμοῦν 
καὶ τὰ ὅπλα ἔχον. διήιρει δ᾽ εἰς τρία μέρη τὴν χώραν, τὴν μὲν ἱερὰν τὴν δὲ 
δημοσίαν τὴν δ᾽ ἰδίαν" ὅϑεν μὲν τὰ νομιζόμενα ποιήσουσι πρὸς τοὺς ϑεοὺς 
ἱεράν, ἀφ᾽ ὧν δ᾽ οἱ προπολεμοῦντες βιώσονται χοινήν, τὴν δὲ τῶν γεωργῶν 
ἰδίαν. ὠιϊετο δ᾽ εἴδη καὶ τῶν νόμων εἶναι τρία μόνον" περὶ ὧν γὰρ αἱ δίχαι 
γίνονται, τρία ταῦτ᾽ εἶναι τὸν ἀριϑμόν, ὕβριν βλάβην ϑάνατον. ἐνομοϑέτει 
δὲ καὶ διχαστήριον ἕν τὸ χύριον, εἰς ὃ πάσας ἀνάγεσϑαι δεῖν τὰς μὴ χαλῶς 
χεχρίσϑαι' δοχούσας δίχας. τοῦτο δὲ κατεσχείαζεν ἐκ τινῶν γερόντων αἷρε- 
τῶν. τὰς δὲ χρίσεις ἐν τοῖς δικαστηρίοις οὐ διὰ ψηφοφορίας ὠιϊετο γίνεσθαι 
δεῖν, ἀλλὰ φέρειν ἕχαστον πινάκιον, ἐν ὧι γράφειν, εἰ καταδιχάζοι ἁπλῶς, τὴν 
δίχην, εἰ δ᾽ ἀπολύοι ἁπλῶς, κενόν [πᾷ]. φέρειν), εἰ δὲ τὸ μὲν τὸ δὲ μή, τοῦτο 
διορίζειν. νῦν γὰρ οὐχ ὠιετο νενομοϑετῆσϑαι καλῶς" ἀναγκαζειν γὰρ ἐπιορ- 
κεῖν ἢ ταῦτα ἢ ταῦτα δικάζοντας. ἔτι δὲ νόμον ἐτίϑει περὶ τῶν εὑρισχόν- 
των τι τῆι πόλει συμφέρον ὅπως τυγχάνωσι τιμῆς, καὶ τοῖς παισὶ τῶν ἐν τῶι 
πολέμωι τελευτώντων ἐκ δημοσίου γίνεσϑαι τὴν τροφήν, ὡς οὔπω τοῦτο παρ᾽ 
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ΗΙΡΡΟΌΑΜΟΞΒ 1--ὅ, 28. ΡΟΓΥΚΙΕΙΤΟΙ Α. 1--8. 287 

ἄλλοις νενομοϑετημένον" ἔστι δὲ χαὶ ἐν ᾿Αϑήναις οὗτος ὁ νόμος νῦν χαὶ ἐν 
ἑτέραις τῶν πόλεων. τοὺς δ᾽ ἄρχοντας ὑπὸ τοῦ δήμου αἱρετοὺς εἶναι πάν- 
τας᾽ δῆμον δ᾽ ἐποίει τὰ τρία μέρη τῆς πόλεως" τοὺς δ᾽ αἱρεϑέντας ἐπιμε- 
λεῖσϑαι χοινῶν χαὶ ξενιχῶν καὶ ὀρφανιχῶν. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα καὶ τὰ 
μάλιστα ἀξιόλογα τῆς Ἱπποδάμου τάξεως ταῦτ᾽ ἐστίν. [Ὀϑταῦθ φοβοῦ Ὀοὶ 
ΘΟΟΌ. {1, 48, 92 Ἱπποδάμου Πυϑαγορείου ἐκ τοῦ Περὶ πολιτείας. φαμὶ δ᾽ ἐγὼν 
ἐς μοίρας τρεῖς διεστάσϑαι τὰν σύμπασαν πολιτείαν χτλ. ἃ. Απάοτοβ, 8. δΔιοἢ 
ϑαϊά, 5. ν. Θεανώ.] 

2. -- -- Ἢ 11. 1380021 ἡ δὲ τῶν ἰδίων οἰχήσεων διάϑεσις ἡδίων μὲν 
νομίζεται χαὶ χρησιμωτέρα πρὸς τὰς ἄλλας πράξεις, ἄν εὔτομος ἤι χατὰ τὸν 
νεώτερον χαὶ τὸν Ἱπποδάμειον τρόπον, πρὸς δὲ τὰς πολεμικὰς ἀσφαλείας 
τοὐναντίον ὡς εἶχον χατὰ τὸν ἀρχαῖον χρόνον. 

8. ΗΈΒΥΟΗ. 8. ν, Ἱπποόάμου νέμησις: τὸν Πειραιᾶ Ἱππόδαμος Εὐρυφῶν- 
τος παῖς ὁ χαὶ μετεωρολόγος διεῖλεν ᾿Αϑηναίοις. οὗτος δὲ ἦν χαὶ ὁ μετοιχή- 
σας εἰς Θουριαχοὺς Μιλήσιος ὦν. 

4. ΠΑΒΡΟΟΕ. 8. ν. Ἱπποδάμεια: Δημοσϑένης ἐν τῶι πρὸς Τιμόϑεον [49,22]. 
ἀγοράν φησιν εἶναι ἐν Πειραιεῖ χαλουμένην Ἱπποόάμειαν ἀπὸ Ἱπποόάμου 
Μιλησίου ἀρχιτέχτονος τοῦ οἰχοδομησαμένου τοῖς Αϑηναίοις τὸν Πειραιᾶ. 
Υ. ΒΕκκ. [Εχ. Ρ. 266, 28 Ἱπποδάμεια ἀγορά: τόπος ἐν τῶι Πειραιεῖ ἀπὸ Ἵπ- 
ποδώμον Μιλησίου ἀρχιτέχτονος ποιήσαντος ᾿Αϑηναίοις τὸν Πειραιᾶ καὶ κατα- 
τεμόντος τῆς πόλεως τὰς ὁδούς. ἘΔΙ56ἢ) ἰἀοπ  Ποῖοτε ΚΟΗΟΙ,. ΑΕΙΒΤΟΡΗ. Εδα. 321 
“ὃ δ᾽ Ἱπποδάμου᾽: οὗτος ἐν Πειραιεῖ κατώιχει καὶ οἰκίαν εἶχεν ἥνπερ ἀνῆχε 
δημοσίαν εἶναι. καὶ πρῶτος αὐτὸς τὸν Πειραιᾶ κατὰ τὰ Μηδικὰ (ἢ) συνήγαγεν. 

. χαὶ οἱ μὲν αὐτόν φασι Θούριον, οἱ δὲ Σάμιον, οἱ δὲ Μιλήσιον. 
ὅ. Κ.ΤΈΑΒΟ ΧΙΝ θδ4 ἡ δὲ νῦν πόλις [ΒΠοἀ08] ἐχείσϑη χατὰ τὰ Πελοπον- 

νησιαχὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀρχιτέχτονος, ὡς φασιν, ὑφ᾽ οὗ χαὶ ὃ Πειραιεύς. 
Ῥίόνροι, ΧΙΠ 1ὅ [0]. 98, 1. 408] οἱ δὲ τῆν ἹΡόδον νῆσον κατοιχοῦντες καὶ Ἰαλυ- 
σὸν χαὶ Δίνδον χαὶ Κάμιρον μετωικίσϑησαν εἰς μίαν πόλιν τὴν νῦν καλου- 
μένην Ῥόδον. 

ὁ8. ΡΟΠΥΚΤΕΙΤΟΞΒ. 

Α. ΠΕΒΕῈΝ ὉΝῸ ΒΘΗΒΙΕΊ. 

1 ΡῬμτο Ρχοί, 8110 εἰ δὲ παρὰ Πολύχλειτον τὸν ᾿Αργεῖον ἢ Φειδίαν τὸν 
᾿Αϑηναῖον ἐπενόεις ἀφικόμενος μισϑὸν ὑπὲρ σαυτοῦ τελεῖν ἐχείνοις χτλ. 
8280 ἐπεὶ χαὶ οἱ Πολυχλείτου υἱεῖς, Παράλου καὶ Ξανϑίππου τοῦδε ἡλικιῶται, 

οὐδὲν πρὸς τὸν πατέρα εἰσί. [8, Ἐοθοτ Ηδγηι. ΧΧΧΥ͂ 188.] 

2. Ῥιαν. Ν. Η. 34, δ ἑάοηι εὐ ἀογψρπογμνι υἱγ  έον ρεογηι γζοοὶξ δὲ χιιθὴι 
Οαποηα αὐ οο8 υοοαρέ ᾿ἰπϊαπιομία αγξϊδ οῷ 60 ρεΐοηίοϑ υοἰνιξὶ ἃ ἴοσε χιαάαρι. 
ϑοϊμϑηιο ποηιΐπιει αγΐοηι ἰρβαριὶ ΚΓ οῖ886 αὐ 8 ΟΡΟΥ͂Θ ἐνιαϊοαξι". 

8, ΟΑΙΕκ. ἀθ τοιηροτ. 1 9 [1 ὅ66 Κι] ἡ μὲν δὴ μέϑοδος ἧδε. τὸ δ᾽ ἀσχῆσαι 
γνωρίζειν ἑτοίμως ἐν ἑχάστωι γένει ζώιου χαὶ κατὰ τὰ σύμπαντα τὸ μέσον 
οὐ τοῦ τυχόντος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐσχάτως ἐστὶ φιλοπόνου καὶ διὰ μαχρᾶς ἐμπει- 
ρίας καὶ πολλῆς γνώσεως ἁπάντων τῶν χατὰ μέρος ἐξευρίσχειν δυναμένου τὸ 

μέσον. οὕτω γοῦν καὶ πλάσται καὶ γραφεῖς καὶ ἀνδριαντοποιοί τε καὶ ὅλως 
ἀγαλματοποιοὶ τὰ κάλλιστα γράφουσί τε καὶ πλάττουσι καϑ᾽ ἕχαστον εἶδος, 

οἷον ἄνϑρωπον εὐμορφότατον ἢ ἵππον ἢ βοῖν ἢ λέοντα, τὸ μέσον ἐν ἐχείνωι 
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τῶι γένει σκοποῦντες. [ΥΕ]. δίπθοι ἀθ τὸ ϑαὰ. λείη. Μιιδ. 11 61, 5). καί πού 
τις ἀνόριὰς ἐπαινεῖται Πολυχλείτον Κανὼν ὀνομαζόμενος ἐκ τοῦ πάντων τῶν 
μορίων ἀχριβῆ τὴν πρὸς ἄλληλα συμμετρίαν ἔχειν ὀνόματος τοιούτου τυχών. 
ἅ6 ρας. Ηΐρρ. οἵ ΡΙαῖ. Υ ῥ. 426, 14 ΜΏ]]. ἐδήλωσε γὰρ [ΟΒγγΒΙΡΡΟ8] σαφῶς 
τοῦτο διὰ τῆς προγεγραμμένης ὀλίγον ἔμπροσϑεν ῥήσεως, ἐν ἧι τὴν μὲν ὑγέειαν 
τοῦ σώματος ἐν ϑερμοῖς καὶ ψυχροῖς χαὶ ξηροῖς καὶ ὑγροῖς συμμετρίαν εἶναί 
φησιν, ἅπερ δὴ στοιχεῖα δηλονότι τῶν σωμάτων ἐστί, τὸ δὲ χάλλος οὐκ ἐν τῆι 
τῶν στοιχείων, ἀλλὰ ἐν τῆι τῶν μορίων συμμετρίαι συνίστασϑαι νομέζει, δα- 
χτύλου πρὸς δάκτυλον δηλονότι χαὶ συμπάντων αὐτῶν πρός τε μετακέάρπιον 
χαὶ χαρπὸν καὶ τούτων πρὸς πῆχυν καὶ πήχεως πρὸς βραχίονα καὶ πάντων 
πρὸς πᾶντα, καϑάπερ ἐν τῶι Πολυκλείτου Κανόνι γέγραπται. πάσας 
γὰρ ἐχόιδάξας ἡ μᾶς ἐν ἐχείνωι τῶι συγγράμματι τὰς συμμετρίας τοῦ σώματος 

ὁ Π. ἔργωι τὸν λόγον ἐβεβαίωσε δημιουργήσας ἀνδριάντα χατὰ τὰ τοῦ λόγου 

προστάγματα καὶ καλέσας δὴ καὶ αὐτὸν τὸν ἀνόριάντα χαϑάπερ καὶ τὸ σὺγ- 

γραμμα Κανόνα. τὸ μὲν δὴ κάλλος τοῦ σώματος ἐν τῆι τῶν μορίων συμμε- 
τρίαι χατὰ πᾶντας ἰατροὺς τε καὶ φιλοσόφους ἐστίν [νΕ}]. ἀ6 βοιηῖπο ΙΥ̓ 605 Κι]. 
Εἰπ σοὴ ῬοΙγΚΙοὺ ΔὈμδηρίρου, ΔΌΘΓ νογἅπαογίου ποι Ὀοὶ γ ΐγαν. ΠΠ 1, 2. 

Β, ΕΒΑΟΜΕΝΤΕ. 

ΠΟΚΥΚΜΕΙΤΟΥ ΚΑ͂ΝΩΝ. 

1 Ῥυῦτ. ἀθ ρῥγοΐθοί, νἱτί, 17 Ρ. 86 Α [πῖθ ἃ 8 δὺβ Οβυγείρρ) οἵ γε 7ερο- 
χόπτοντες οἷς ἤδη χαϑάπερ ἱεροῦ τινος οἰχοδομήματος καὶ βασε- 
λικοῦ τοῦ βίου ᾿κεχρότηται χρυσέα χρηττίς᾽, οὐδὲν εἰχῆ προσίενται 
τῶν γιγνομένων, ἀλλ᾽ οἷον ἀπὸ στάϑμης τοῦ λόγου προσάγουσε 
καὶ προσαρμόττουσιν ἕχαστον. ὑπὲρ οὗ τὸν Πολύχλειτον οἰόμεϑα 
λέγειν ὡς ἔστι χαλετεώτατον αὐτῶν τὸ ἔργον, οἷς ἂν εἰς 

ὄνυχα ὁ πηλὸς ἀφίέκηται. [αὐτῶν ἴδμ]0 Ῥαγ. 1211, 1108. Τίβοι. 7; 
τούτων ἢ νρ]. Φιδοβί. οοηνίν. Π 8, 2 Ρ. 0686 χαὲ γὰρ αἱ τέχναι πρῶ- 
τον ἀτύπωτα καὶ ἄμορφα τιλάττουσιν, εἶϑ᾽ ὕστερον τοῖς εἴδεσεν 

διαρϑροῦσιν᾽ ἦι Π. ὃ τιλάστης εἶπε χαλεπώτατον εἶναι τὸ 
ἔργον, ὅταν ἐν ὄνυχι ὃ πηλὸς γένηται. διὸ καὶ τῆι φύσει 

τὸ πρῶτον εἰχός ἐστιν ἀτρέμα χινούσηι τὴν ὅλην ἀργοτέραν ὑπτα- 
χούειν, τύπους ἀμόρφους καὶ Δορίστονς ἐχφέρουσαν ὥσπερ τὰ 
ὠιά, μορφουμένων δὲ τούτων χαὶ διαχαρασσομένων ὕστερον ἐκχ- 
δημιουργεῖσϑαι τὸ ζῶιον. 

2 ῬΗΙΠῸ πιθοθδῃ, ΤΥ 1 Ρ. 49, 20 πολλοὶ γοῦν ἐνστησάμενοι χα- 
τασχευὴν ὀργάνων ἰσομεγεϑῶν χαὶ χρησάμενοι τῆι τε αὐτῆι συντάξει 

ΕᾺΒΑΘΟΜΕΝΤΕ ΕΒ ΚΑΝΟΝΒ. 

1. Τκ8 ὙΥ̓ΟΥΚ ἰβὺ ἴπὶ Δ]]ΘΥβο  υἱουϊρβϑίθη ἰδάϊπη, θη τδῃ πλΐδ ἀ6 Γ᾽ 
ΤΒοΙ θαι θοϊξαηρ ΖὰΓ Ναροὶἀΐοκα (ζω αἰ ογζεοϊηδίοπ Ῥμγοπαγϑοίζιηρ) 

ΒΘ Κομλτηθῃ ἰβύ. 
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καὶ ξύλοις ὁμοίοις καὶ σιδήρωι τῶι ἔσωι οὐδὲ τὸν σταϑμὸν αὐτὸν μετα- 
βάλλοντες, τὰ μὲν μαχροβολοῦντα χαὶ εὔτονα ταῖς ττληγαῖς ἐεοίη- 
σαν, τὰ δὲ χαϑυστεροῦντα τῶν εἰρημένων᾽ καὶ ἐρωτηϑέντες, διὰ 
τί τοῦτο συνέβη, τὴν αἰτίαν οὐχ εἶχον εἰπεῖν. ὥστε τὴν ὑπὸ Πο- 
λυχλείτου τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ ῥηϑεῖσαν φωνὴν οἰχείαν εἶναι τῶι 
μέλλοντι λέγεσθαι τὸ γὰρ εὖ παρὰ μιχρὸν διὰ πολλῶν 
ἀριϑμῶν ἔφη γίνεσϑαι. τὸν αὐτὸν δὴ τρόττον καὶ ἐπὶ ταύτης 
τῆς τέχνης συμβαίνει διὰ πολλῶν ἀριϑμῶν συντελουμένων τῶν 
ἔργων μιχρὰν ἐν τοῖς χατὰ μέρος παρέχβασιν ποιησαμένους μέγα 

συγχεφαλαιοῦν ἐπὶ πέρας ἁμάρτημα. Υε]. ϑοχεὶ βοηΐ. οἀ. Ε]ίοΣ 9. 10 
μέχρι καὶ τῶν ἐλαχίστων ἀχριβῶς βίου. οὐ γὰρ μιχρὸν ἐν βίωι 

τὸ παρὰ μιχρόν. Ζαπι ῬΥΓΒΑρΟτΘίβομθη εὖ τυρὶ]. Ατίβι, Μϑίδρῃγβ. Ν 60. 
1092 "20. 

2. Ὅιθ Μο]]οπάμπμηρ ογρίθύ βίο ΠῸΓ ΚΏΒΡΡ δὺβ νυἱθίθῃ ΖΘΒ]βθη. 

9. ΟἸΝΟΡΙΘΕΞ. 
1. Ῥροσι» ἴη Επο]. 5, θὅ, 21 [408 Επᾶθη) 8 Οἴθβοι. ἀογ δοιηθαθ) μετὰ δὲ 

τοῦτον [ῬυΓαροΙ88] ᾿ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος πολλῶν ἐφήψατο τῶν χατὰ 
γεωμετρίαν καὶ Οἰνοπίδης ὁ Χῖος ὀλίγωι νεώτερος ὧν ᾿ἀναξαγόρου. 

2. [ᾧῬχκλτ.}] Εγδβί, Ρ. 132. ἐφαινέσϑην [πϑπ!οἢ) δύο τῶν μειρακίων) μέν- 
τοι ἢ περὶ ᾿Αναξαγόρου ἢ περὶ Οἰνοπίδου ἐρίζειν. κύχλους γοῦν γράφειν 
ἐφαινέσϑην καὶ ἐγκχλίσεις τινὰς ἐμιμοῦντο τοῖν χεροῖν ἐπικλίνοντε χαὶ μάλ᾽ 
ἐσπουδακότε. 

8. Θιοσ. ΙΧ 41 εἴη ἂν οὖν [Ὀϑ οΚΥΪ05] κατ᾽ Ἀρχέλαον τὸν ᾿ἀναξαγόρου 
μαϑητὴν καὶ τοὺς περὶ Οἰνοπίδην. καὶ γὰρ τούτου [ἅθ68 Οὐπορίἀ68})] μέμνηται. 

4. ἄκομοι, ὕάσιο. 148 οα, ΒιογηΌ8 0} π. 420 Οὐν. ὁρῶν μειράκιον ἀπαί- 
δευτον πολλὰ βιβλία χτώμενον ἔφη" ᾿μὴ τῶι κιβωτῶι, ἀλλὰ τῶι στήϑει᾽. 

ὅ. βέχτ. Ῥυττῆ. ἢγρ. ΠῚ 80 Οὐν. δὲ ὁ Χίος πῦρ καὶ ἀέρα [πᾶτη! οἷ ἀρ- 
χὰς εἶναί. 

θ6, ΑΕτ. 17,11 [Ὁ. 302] Διογένης [ν. ΑΡΟΙ]ΙΟΠΐ4] χαὶ Κλέανϑης καὶ Οἰν. 

τὴν τοῦ κόσμου ψυχὴν [πᾶτη], ϑεὸν εἶναι]. 
1. ΤηΕΟ βηντη. ἢ. 198,14 Εὔδημος ἱστορεῖ ἐν ταῖς ᾿Αστρολογίαις [ἴτ. 94 5Ρ.} 

ὅτι Οἷν. εὗρε πρῶτος τὴν τοῦ ζωιδιακοῦ διάζωσιν [1. λόξωσιν)] χαὶ τὴν τοῦ 
μεγάλου ἐνιαυτοῦ περίστασιν. ΔΕτ. Π 12,2 [Ὁ. 840] Πυϑαγόρας πρῶτος ἐπι- 
νενοηκέναι λέγεται τὴν λόξωσιν τοῦ ζωιδιαχοῦ κύχλου, ἥντινα Οἷν. ὁ Χῖος 
ὡς ἰδίαν ἐπίνοιαν σφετερίζεται. Ὥτονοκ. 1 98,2 Πυϑαγόραν τε τὰ κατὰ τὸν 
Ἱερὸν λόγον καὶ τὰ κατὰ γεωμετρίαν ϑεωρήματα καὶ τὰ περὶ τοὺς ἀριϑμοὺς 
ενν μαϑεῖν παρὰ Αἰγυπτίων. ὑπολαμβάνουσι δὲ καὶ Δημόχριτον παρ᾽ αὐτοῖς 
ἔτη διατρῖψαι πέντε καὶ πολλὰ διδαχϑῆναι τῶν κατὰ τὴν ἀστρολογίαν. τὸν 
τε Οἰνοπίδην ὁμοίως συνδιατρίψαντα τοῖς ἱερεῦσι χαὶ ἀστρολόγοις μαϑεῖν 
ἄλλα τε καὶ μάλιστα τὸν ἡλιακὸν κύχλον ὡς λοξὴν μὲν ἔχει τὴν πορείαν, ἐναν- 
τίαν δὲ τοῖς ἄλλοις ἄστροις τὴν φορὰν ποιεῖται. ΜΆΑΟΘΒΟΒ. 85α..1 11, 851 “οξίες 
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οοσπονεπαίμν [πϑπη]. 4.9ο110]1, κἰὸ αἱ Οεπορίεδθ, ὅτι ἐχπορεύεται τὸν λοξὸν 

χύχλον ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾽ ἀνατολὰς κινούμενος, ἰὰ ε8ὲ χιιοά οδϊίχιιηε οἰγουνονι 
αὖ οοοαϑιε αὐ ογἱεπίεοηι ρεγσὶξ, 

8. ΟἜΝΒΟΕΙνΝ. 19, 2 [δὺ8 Ἄδιγο] Οεηορί 68 [πϑτ ὁ) απιι παξεγαῖοηι αἰἶδ8 

λαδογε »γοάι λέ) σοοῦχΧΥ οὐ ἀϊογα ἀμ εὐ υἱσίηξϊ ρμαγίονι τριἀεϑεσασεθίνεανι. 
9. ΑΕ1,.Υ.Η. 10,7 Οὐν. ὃ Χῖος ἀστρολόγος ἀνέϑηχεν ἐν Ὀλυμπίοις τὸ χαλ- 

κοῦν γραμματεῖον ἐγγράψας ἐν αὐτῶι τὴν ἀστρολογίαν τῶν ἑνὸς δεόντων 
ἑξήκοντα ἐτῶν φήσας τὸν μέγαν ἐνιαυτὸν εἶναι τοῦτον. ὅτι Μέτων ὃ “ευχο- 
νοεὺς ἀστρολόγος ἀνέστησε στήλας καὶ τὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς χατεγράψατο 

χαὶ τὸν μέγαν ἐνιαυτὸν ὡς ἔλεγεν εὗρε χαὶ ἔφατο αὐτὸν ἑνὸς δέοντα εἴχοσιν 
ἐτῶν. ΔΕτ. 1 82, 2 [Ὁ. 368] τὸν δὲ μέγαν ἐνιαυτὸν οἱ μὲν ἐν τῆι ὀχταετηρίδι 
τίϑενται, οἱ δὲ ἐν τῆι ἐννεαχαιδεχαετηρίδι, οἱ δ᾽ ἐν τοῖς τετραπλασίοις ἔτεσιν, 

οἱ δὲ ἐν τοῖς ἑξήχοντα ἑνὸς δέουσιν, ἐν οἷς Οἷν. χαὶ Πυϑαγόρας. 
10. ΑΚιβτ. Μοίθου. Α 8. 846518 τῶν μὲν οὖν χαλουμένων Πυϑαγορείων 

φασί τινες ὁδὸν εἶναι ταύτην [πᾶ]. τὸ γάλα] οἱ μὲν τῶν ἐχπεσόντων τινὸς 
ἄστρων κατὰ τὴν λεγομένην ἐπὶ Φαέϑοντος φϑοράν, οἱ δὲ τὸν ἥλιον τοῦτον 
τὸν χύχλον φέρεσϑαί ποτέ φασιν οἷον οὖν διαχεχαῦσϑαι τὸν τόπον τοῦτον ἢ 
τι τοιοῦτον ἄλλο πεπονϑέναι πάϑος ὑπὸ τῆς φϑορᾶς αὐτοῦ. ΑοῊπ,. ἰδᾶρ. 

δὰ Ατϑδί. 24 ὑ. δὅ, 18 Μδαβϑβ. [88 Ῥοβοίἀοῃηΐοβ) ἕτεροι δέ φασιν ὧν ἐστι χαὶ Οὐν. 
ὁ Χῖος, ὅτι πρότερον διὰ τούτου [πᾶπι]. γάλαχτος] ἐφέρετο ὃ ἥλιος, διὰ ὅὲ τὰ 
Θυέστεια δεῖπνα ἀπεστράφη καὶ τὴν ἐναντίαν τούτωι πεποίηται περιφοράν, 
ἣν νῦν περιγράφει ὃ ζωιδιαχός. 

11. ῬΙΟΡΟΒ.Ι 41, 1 [Ὁ. 228, δὰ8 Αὐβίοίο 95 ἀθ ΝΊΪΟ ἔτ. 248 Ηοβο. ὑ. 195, 8 

ἀυτοῦ ΑΡρΔΙΒΔνο 403] Οὐν. δὲ ὃ Χιός φησι χατὰ μὲν τὴν ϑερινὴν ὥραν τὰ 
ὕδατα χατὰ τὴν γῆν εἶναι ψυχρά, τοῦ δὲ χειμῶνος τοὐναντίον ϑερμά, καὶ 
τοῦτο εὔδηλον ἐπὶ τῶν βαϑέων φρεάτων γίνεσθαι" χατὰ μὲν γὰρ τὴν ἀχμὴν 
τοῦ χειμῶνος ἥκιστα τὸ ὕδωρ ἐν αὐτοῖς ὑπάρχειν ψυχρόν, κατὰ δὲ τὰ μέ- 
γιστα καύματα ψυχρότατον ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν ἀναφέρεσϑαι. διὸ χαὶ τὸν Νεῖλον 
εὐλόγως κατὰ μὲν τὸν χειμῶνα μικρὸν εἶναι καὶ συστέλλεσϑαι, διὰ τὸ τὴν μὲν 
χατὰ γῆν ϑερμασίαν τὸ πολὺ τῆς ὑγρᾶς οὐσίας ἀναλίσχειν, ὄμβρους δὲ χατὰ 

τὴν Αἴγυπτον μὴ γίνεσθαι" κατὰ δὲ τὸ ϑέρος μηχέτι τῆς κατὰ γῆν ἀπανα- 

λώσεως γινομένης ἐν τοῖς χατὰ βάϑος τόποις πληροῦσϑαι τὴν χατὰ φύσιν 

αὐτοῦ δύσιν ἀνεμποδίστως. 
12. ῬΒοσι, ἱπ Εποϊϊά, Ρ. 80, 15 οἱ δὲ περὶ Ζηνόδοτον τὸν προσήκοντα μὲν 

τῆι Οἰνοπίδου διαδοχῆι, τῶν “μαϑητῶν δὲ ᾿Ανόρωνος, διώριξον τὸ ϑεώρημα τοῦ 

προβλήματος ἧι τὸ μὲν ϑεώρημα ζητεῖ, τί ἐστι τὸ σύμπτωμα τὸ κατηγορού- 

μενον τῆς ἐν αὐτῶι ὕλης, τὸ δὲ πρόβλημα, τίνος ὄντος τί ἐστιν. 
18. --- --ο Ρ. 288, 4 (ἃ ΡΓῸΡ. 12, ΡΓΟΘΙ. Τ : ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν 

ἄπειρον ἀπὸ τοῦ δοϑέντος σημείου ὃ μή ἐστιν ἐπ᾿ αὐτῆς, κάϑετον εὐϑεῖαν 

γραμμὴν ἀγαγεῖν). τοῦτο τὸ πρόβλημα Οἰνοπίδης ἐζήτησεν χρήσιμον αὐτὸ 

πρὸς ἀστρολογίαν οἰόμενος. ὀνομάζει δὲ τὴν κάϑετον ἀρχαϊχῶς κατὰ γνώ- 
μονα, διότι καὶ ὃ γνώμων πρὸς ὀρϑάς ἐστι τῶι ὁρίζοντι. 

14, --- -- ῥ. 338,1 (Δα ΡῬτορ. 23, ΡΓΟΝ. 9: πρὸς τῆι δοϑείσηι εὐϑείαι καὶ 
τῶι πρὸς αὐτῆι σημείωι τῆι δοϑείσηι εὐθυγράμμωι γωνίαι ἔσην γωνίαν εὐϑύ- 

γραμμον συστήσασϑαι). πρόβλημα καὶ τοῦτο Οἰνοπίδου μὲν εὕρημα μᾶλλον, 

ὡς φησιν Εὔδημος [ἴτ. 86 8.1. 
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80. ΗΙΡΡΟΚΕΑΤΕΒΝ ΥΟΝ ΟἩΙΟΒ 1--ῦ. 241 

90. ΗΙΡΡΟΚΒΑΤΕΒ ΥΟῸΝ ΟἨΗΙΟΞΒ. 

1. ῬΒοοι, ἱπ Εποὶ. ῥ. 66, 4 (Δι8 Επάθπι8 Οθβομίοηίο ἂογ αδοιποίτίο ἔτ. 84: 
8. , Ζ. 18) ἐφ᾽ οἷς [Απαχαρογαβ, Οἰπορὶ 468] Ἱπποχράτης ὁ Χίος, ὃ τὸν τοῦ 
μηνίσχου τετραγωνισμὸν εὑρών, χαὶ Θεόδωρος ὃ Κυρηναῖος ἐγένοντο περὶ 
γεωμετρίαν ἐπιφανεῖς ... πρῶτος γὰρ ὃ Ἵ. τῶν μνημονευομένων χαὶ Στοι- 
χεῖα συνέγραψεν. Ἐοϊὶρί ΡΙδίοη. 

2. ΕὔΡΕμΜ. ΕΠ. Η. 14. 124714117 οἷον “. γεωμετρικὸς ὧν ἀλλὰ περὶ τὰ 
ἄλλα δοχεῖ βλὰξ χαὶ ἄφρων εἶναι καὶ πολὺ χρυσίον πλέων ἀπώλεσεν ὑπὸ τῶν 
ἐν Βυζαντίωι πεντηκοστολόγων δι᾿ εὐήϑειαν, ὡς λέγουσιν. ῬΗΙΟΡ. ἴῃ ΡὮΥ8. 
31,8. 1. Χιός τις ὧν ἔμπορος ληιστρικῆι νηὶ περιπεσὼν χαὶ πάντα ἀπολέσας 
ἦλϑεν ̓ Αϑήναζε γραψόμενος τοὺς ληιστάς, χαὶ πολὺν παραμένων ἐν ᾿Αϑήναις 
διὰ τὴν γραφὴν χρόνον ἐφοίτησεν εἰς φιλοσόφους χαὶ εἰς τοσοῦτον ἕξεως γεω- 
μετρικῆς ἤλϑεν, ὡς ἐπιχειρῆσαι εὑρεῖν τὸν χύχλου τετραγωνισμον. Ριστ. 
50]. 2 χαὶ Θαλῆν δέ φασιν ἐμπορίαι χρήσασϑαι χαὶ Ἱπποχράτην τὸν μαϑημα- 
τικόν. Υεὶ. οὔθῃ 8, 4 5. 84. 

8. ΑΒιβτ. ΒΌΡἢ. οἱ. 11, 1171012 τὰ γὰρ ψευδογραφήματα οὐχ ἐριστιχά 
κατὰ γὰρ τὰ ὑπὸ τὴν τέχνην οἱ παραλογισμοί), οὐδέ γ᾽ εἴ τί ἐστι ψευόο- 
γράφημα περὶ ἀληϑές, οἷον τὸ Ἱπποκράτους [ ὃ τετραγωνισμὸς ὃ διὰ τῶν 
μηνίσχων. ΞΊΜΡΙ,.. ἱπ Ρἢγϑ8. 60, 22 ὁ μέντοι Εὔδημος ἐν τῆι Γεωμετρικχῆι ἵστο- 
ρίαι οὐκ ἐπὶ τετραγωνικῆς πλευρᾶς δεῖξαί φησι τὸν Ἱπποχράτην τὸν τοῦ μη- 

γίσχου τετραγωνισμόν, ἀλλὰ χαϑόλου, ὡς ἄν τις εἴποι. εἰ ; γὰρ πᾶς μηνίσχος 

τὴν ἐχτὸς περιφέρειαν ἢ ἢ ἴσην ἔχει ἡμικυχλίου ἢ μείζονα ἢ ἐλάττονα, τετρα- 
γωνίξει δὲ ὃ Ἱ. χαὲὶ τὸν ἴσην ἡμικυκλίου ἔχοντα καὶ τὸν μείζονα χαὶ τὸν 

ἐλάττονα, χαϑόλου ἂν εἴη δεδειχὼς ὡς δοχεῖ. «« λέγει δὲ ὧδε ἐν τῶι δευ- 

τέρωι βιβλίωι τῆς Γεωμετρικῆς ἱστορίας [ἴτ. 92 ΞρΘΠρ6|) ᾿χαὲ οἱ τῶν μηνίσχων 
δὲ τετραγωνισμοὶ δόξαντες εἶναι τῶν οὐχ ἐπιπολαίων διαγραμμάτων διὰ τὴν 
οἰχειότητα τὴν πρὸς τὸν κύχλον ὑφ᾽ Ἱπποχράτους ἐγράφησάν τε πρώτου καὶ 
χατὰ τρόπον ἔδοξαν ἀποδοϑῆναι᾽. ἘοΪρσὺ ἀον διέ τ] ο6 Βονν οἷβ ῥ. θ1, δὅ---68, 32, 
σγοσῦροῦ να]. Ε᾿. Βυάΐο Βιδιἑοίδι. πιαΐδι. 8. ΕΟΙρ 6 ΠῚ τ εἴ, (1902). 

4. Ῥβραδογδίοβίῃ. ορίβί. δὰ Ῥιίοϊϑια. [Επΐος. ἱπ Ασομ. [Π10ὅ, 11 Ηρ0.] 

πάντων δὲ διαπορούντων ἐπὶ πολὺν χρόνον [Ὀθίτ. ψΓἀορροίαηρ ἀ65 ὙΥ ἅτ6 8] 
πρῶτος Ἱ. ὁ Χῖος ἐπενόησεν, ὅτι ἐὰν εὑρεϑῆι δύο εὐϑειῶν γραμμῶν, ὧν ἡ 
μείζων τῆς ἐλάσσονός ἐστι διπλασία, δύο μέσας ἀνάλογον λαβεῖν ἐν συνεχεῖ 
ἀναλογίαι, διπλασιασϑήσεται ὃ χύβος, ὥστε τὸ ἀπόρημα αὐτοῦ εἰς ἕτερον οὐκ 
ἔλασσον ἀπόρημα χατέστρεφεν. 

δ. Απιβτ. Μοίθοτγοϊ. ἃ 6 (περὲ τοῦ χομήτου) Ὁ. 842029 τῶν δ᾽ Ἰταλιχῶν 
τινες καὶ καλουμένων Πυϑαγορείων ἕνα λέγουσιν αὐτὸν εἶναι τῶν πλανήτων 
ἀστέρων, ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τε χρόνον τὴν φαντασίαν αὐτοῦ εἶναι χαὶ τὴν 
ὑπερβολὴν ἐπὶ μιχρόν, ὅπερ συμβαίνει καὶ περὶ τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα" διὰ 
γὰρ τὸ μιχρὸν ἐπαναβαίνειν πολλὰς ἐχλείπει φάσεις. ὥστε διὰ χρόνου φαί- 

νεται πολλοῦ. παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ οἱ περὶ Ἱπποχράτην τὸν Χίον χαὶ 
τὸν μαϑητὴν αὐτοῦ Αἰσχύλον ἀπεφήναντο. πλὴν τήν γε κόμην οὐχ ἐξ αὑτοῦ 
φασὶν ἔχειν, ἀλλὰ πλανώμενον διὰ τὸν τόπον ἐνίοτε λαμβάνειν ἀναχλωμένης 
τῆς ἡμετέρας ὄψεως ἀπὸ τῆς ἑλχομένης ὑ ὑγρότητος ὑπ᾽ αὐτοῦ 1 πρὸς τὸν ἥλιον. 
διὰ δὲ τὸ ὑπολείπεσϑαι βραδύτατα τῶι χρόνωι διὰ πλείστου χρόνου φαίνεσθαι 

τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡς ὅταν ἐχ ταὐτοῦ φανῆι ὑπολελειμμένον ὅλον τὸν ἑαυτοῦ 
915. Ετασαι. ἃ. ὕοτβοκτ. 10 
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242 80. ΗΙΡΡΟΚΕΑΤΕΒ ΟΝ ΟΗΙΟΒ ὅ, 6. 831. ΤΗΕΟΘΟΒΟΒ 

κύκλον. ὑπολείπεσϑαι δ᾽ αὐτὸν χαὶ πρὸς ἄρχτον χαὶ πρὸς νότον. ἐν μὲν 
οὖν τῶι μεταξὺ τόπωι τῶν τροπικῶν οὐχ ἕλχειν τὸ ὕδωρ πρὸς ἑαυτὸν διὰ τὸ 
χεχαῦσϑαι ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίον φορᾶς" πρὸς δὲ νότον ὅταν φέρηται, δαψίλειαν 
μὲν ἔχειν τῆς τοιαύτης νοτίδος, ἀλλὰ ὁὀιὰ τὸ μικρὸν εἶναι τὸ ὑπὲρ τῆς γῆς 
τμῆμα τοῦ κύχλον, τὸ δὲ κάτω πολλαπλάσιον, οὐ δύνασϑαι τὴν ὄψιν τῶν 
ἀνθρώπων φέρεσϑαι κλωμένην πρὸς τὸν ἥλιον οὔτε τῶι νοτίωι πλησιάζοντος 
οὔτ᾽ ἐπὶ ϑεριναῖς τροπαῖς ὄντος τοῦ ἡλίου. διόπερ ἐν τούτοις μὲν τοῖς το- 
ποις οὐδὲ γίγνεσθαι χομήτην αὐτόν" ὅταν δὲ πρὸς βορέαν ὑπολειφϑεὶς τύχηι, 
λαμβάνειν κόμην διὰ τὸ μεγάλην εἶναι τὴν περιφέρειαν τὴν ἄνωϑεν τοῦ ὁρί- 
ζοντος, τὸ δὲ κάτω μέρος τοῦ χύχλου μικρόν" ῥαιδίως γὰρ τὴν ὄψιν τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἀφικνεῖσϑαι τότε πρὸς τὸν ἥλιον. ΟἸΧΜΡΙΟΡ. 2. ἃ. δὲ, 5. 45, 24 Πυϑα- 
γόρας δὲ καὶ Ἱ. (οὐχ ὁ Κώιος ἀλλ᾽ ὁ Χίος ὃ τὸν βίον πάλαι ἔμπορος καὶ 
τὸν παραλογισμὸν τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ χύχλου ἐξευρηχώς) ἕκτον πλανήτην 
ἔλεγεν εἶναι τὸν κομήτην ἰσόόρομον τῶι τοῦ Ἑρμοῦ" διὸ ὥσπερ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ 
σπανίως φαίνεται, οὕτω καὶ οὗτος" ἀλλ᾽ ὁ μὲν Πυϑαγόρας καὶ τὸν ἀστέρα 
καὶ τὴν χόμην ἐχ τῆς πέμπτης ἔλεγε γίνεσϑαι «οὐσίας, ὁ δέ 7ε Ἱ. τὸν μὲν 
ἀστέρα ἐχ τῆς πέμπτης, τὴν δὲ χόμην ἀπὸ τοῦ ὑπὸ σελήνην τόπου. φησὶ γάρ, 
ὅτι ἀτμοῦ ἀναφερομένου ἀπὸ τοῦ κομήτου ἐπὶ τὰ ἄνω καὶ ἀνακλωμένης τῆς 
ὄψεως ἡμῶν πρὸς τὸν ἥλιον γίνεσϑαι τὴν κόμην. 

6. Βίβα. Μοίοοσ. ἃ 8. 84δ59 ἔτι δ᾽ ἐστὶ τρίτη τις ὑπόληψις περὶ αὐτοῦ" 
λέγουσι γάρ τινες ἀνάκχλ ασιν εἶναι τὸ γάλα τῆς ἡμετέρας ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον 

ὥσπερ καὶ τὸν ἀστέρα τὸν κομήτην. ΟΥΥΜΡ, Ζ. ἃ. 5(.68,80 τετάρτη [80 τοοδποί ἀο συ 
Οὐοτητηρηΐβίουῖ δόξα Ἱπποκχράτους τοῦ Χίου. οὗτός φῆσι τὸν γαλαξίαν γίνεσϑαι 
ἀνακλάσεως γενομένης πρὸς τὸν ἥλιον, ἀλλ᾽ ἀναχλάσεως οὐκ ἀπὸ ἀτμίδος, 

καϑάπερ ἔφαμεν ἐπὶ τοῦ χομήτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἀστέρων. φέρεται οὗν, φησίν, ἡ 
ὄψις πρὸς τοὺς ἀστέρας καὶ ἐκεῖϑεν ἀνακλᾶται πρὸς τὸν ἥλιον καὶ οὕτω φέ- 

ρεται πρὸς ἡμᾶς. 

91. ΤΗΒΟΘΟΒΟΞΚ. 
1. λΜΒὲ, Υ. Ρ. 261 Ρ. 198, 4 [Κατῖδιορ ἄοσ Ῥυτδροτυθοῦ] Κυρηναῖοι Πρῶ- 

ρος..., Θεόδωρος. 
2. ΕυΡΕμΜ. ἔν. 84 (8. 5. 241, 1] ἐφ᾽ οἷς [ΑΠαχαρόγαβ, Οἰπορὶ 468] Ἵππο- 

χκράτης ὃ Χῖος ... καὶ Θ. ὁ Κυρηναῖος ἐγένοντο περὶ γεωμετρίαν ἐπιφανεῖς. 
8. θιοο. 1 108 Θεόόωροι δὲ γεγόνασιν εἴχοσι. πρῶτος Σάμιος υἱὸς 

Ῥοίχου... δεύτερος Κυρηναῖος γεωμέτρης, οὗ διήκουσε Πλάτων. ΠΙ 0 [Ρ]αἴο] 
ἔπειτα γενόμενος ὀχτὼ καὶ εἴχοσιν ἐτῶν, χαϑά φησιν Ἑρμόδωρος, εἰς Μέγαρα 
πρὸς Εὐχλείδην σὺν καὶ ἄλλοις τισὶ Σωχρατικοῖς ὑπεχώρησεν. ἔπειτα εἰς 
Κυρήνην ἀπῆλϑε πρὸς Θεόδωρον τὸν μαϑηματιχόν᾽ καἀκεῖϑεν εἰς Ἰταλίαν πρὸς 
τοὺς Πυϑαγορικοὺς Φιλόλαον χαὶ Εὔρυτον. 

4. Ὁ᾿ΔΙο Ρ βου ἴῃ Ρ]δίουβ ΤἼθδοίος, βορϊθῦθβ, ΡΟ ΕΙΚΟΒ νρ]. 2. Β. Ῥύμυ. 
ΤΠοδοί. 1450 βόκτγ. λέγει δή μοι" μανϑάνεις που παρὰ Θεοδώρου γεωμετρίας 
ἄττα. --- Τποδοῖ. ἔγωγε. καὶ τῶν περὶ ἀστρονομίαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ λογε- 
σμούς; -- προϑυμοῦμαί γε δή. ---- καὶ γὰρ ἐγώ, ὦ παῖ, παρά τε τούτου καὶ 
παρ᾽ ἄλλων, οἷς ἂν οἵωμαΐ τι ἐπαΐειν. 141 Ὁ περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος 
δόε ἔγραφε τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος ἀποφαίνων ὅτε μήχει οὐ 

ξύμμετροι τῆι ποδιαίαι καὶ οὕτω κατὰ μίαν ἑχάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς 
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ἑχτακαιδεχάποδος . .. ὅσαι μὲν γραμμαὶ τον ἰσόπλευρον καὶ ἐπίπεδον ἀριϑμὸν 
τετραγωνίζουσι, μῆχος ὡρισάμεϑα, ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκχη. δυνάμεις, ὡς μήχει 
μὲν οὐ ξυμμέτρους ἐχείναις τοῖς δ᾽ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. καὶ περὶ τὰ στερεὰ 
ἄλλο τοιοῦτον. 1618 οἶσϑ᾽ οὖν, ὦ Θεόδωρε, ὃ ϑαυμάζω τοῦ ἑταίρου σου 
Πρωταγόρου; 1624 Ὑποοᾶ. ὦ Σώχρατες, φίλος ἁνήρ [πᾶτω]. ῬτοΟ(ΔΡΟΓΒΒ), 
ὥσπερ σὺ νῦν δὴ εἶπες. 

ὅ. ΧΈΝΟΡΗ. Μρῃῃ. ΤΥ 2, 10 ἀλλὰ μὴ γεωμέτρης ἐπιϑυμεῖς, ἔφη, γενέσϑαι 
ἀγαθὸς ὥσπερ ὁ Θεόδωρος; 

9.2. ΡΗΠΙΟΙΔΑΟΚ. 
Α. ΙΕΒΕΝ, ΒΟΗΕΙΕΤΕΝ ὑΝῸ ΤΠΕΉΗΒῈΕ, 

ῈἘΒΕΝ. 

1. θιοα. ΥΙΠ 88. 85. 

Φιλόλαος Κροτωνιάτης Πυϑαγοριχός: παρὰ τούτου Πλάτων 84 
ὠνήσασϑαι τὰ βιβλία τὰ Πυϑαγορικὰ 4ίωνε γράφει (ἐτελεύτα δὲ 
[Πἱομ}} νομεσϑεὶς ἐπιτέϑεσϑαι τυρανγνέδι. καὶ ἡμῶν ἐστιν εἰς αὐτόν" 

τὴν ὑπόνοιαν πτᾶσι μάλιστα λέγω ϑεραπεύειν᾽ 
εἰ γὰρ καὶ μὴ δρᾶις, ἀλλὰ δοχεῖς, ἀτυχεῖς. 

οὕτω καὶ Φιλόλαον ἀνεῖλε Κρότων ποτὲ πάτρη, 
ὥς μὲν ἔδοξε ϑέλειν δῶμα τύραννον ἔχειν). 

δοχεῖ δ᾽ αὐτῶι πάντα ἀνάγχη: καὶ ἁρμονίαι γίνεσϑαι. χαὶ 85 
τὴν γῆν χινεῖσϑαι χατὰ χύχλον πρῶτος εἶπεν" οἱ δ᾽ Ἱκέταν τὸν 
Συραχόσιόν φασιν. 

γέγραφε δὲ βιβλίον ἕν, ὃ φησιν Ἕρμιππος λέγειν τινὰ τῶν 
συγγραφέων Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον παραγενόμενον εἰς Σιχελίαν 
πρὸς Διονύσιον ὠνήσασθαι παρὰ τῶν συγγενῶν τοῦ Φιλολάου 
ἀργυρίου ᾿Αλεξανδρινῶν μνῶν τετταράκοντα χαὶ ἐντεῦϑεν μεταγε- 
γραφέναι τὸν Τίμαιον. ἕτεροι δὲ λέγουσι τὸν Πλάτωνα λαβεῖν 
αὐτὰ παρὰ Ι]ονυσίου πταραιτησάμενον ἐχ τῆς φυλαχῆς νεανέσχον 
ἀπηγμένον τῶν τοῦ Φιλολάου μαϑητῶν. 

τοῦτόν φησι Δημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις πρῶτον ἐχδοῦναι τῶν 

Πυϑαγορικῶν (τὰ) Περὶ φύσεως, ὧν ἀρχὴ ἥδε" “ἃ φύσις δ᾽ ἐν 
τῶι χόσμωι:ι --- πιάντα᾽ [ἔτ. 1]. 

2. Ῥιοα. ΙΧ 38 φησὶ δὲ καὶ ᾿Απολλόδωρος ὁ Κυζικηνὸς Φιλολάωι αὐτὸν 
[ομοΚυϊο8] συγγεγονέναι. 

8. Οἴο. ἀ6 οτδῖ. Π1 84, 189 αμέ Ῥλίϊοϊαιι8 Αγομψέαηι Ταγον νηιμα [πϑι 1 0ἢ 
ἐηϑ ϊξιι]. 

4, Ἡιοσ. ΥΠ| 406 τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυϑαγορείων, οὗς καὶ 
᾿Αριστόξενος [ΕῊ( ΠῚ 215 ἔτ. 12] εἶδε, Ξενόφιλός τε ὃ Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θράιχης 
χαὶ Φάντων ὁ Φλιάσιος καὶ Ἐχεχράτης καὶ Διοκλῆς καὶ Πολύμναστος Φλιάσιοι 
χαὶ αὐτοί. ἦσαν δὲ ἀκροαταὶ Φιλολάου χαὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. 

105 
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48. Ῥυστ. ἀθ σοπΐο ϑοοῦ, 18. Ρ. ὅ88.Α ἐπεὶ γὰρ ἐξέπεσον αἱ χατὰ πόλεις 
ἑταιρεῖαι τῶν Πυϑαγοριχῶν στάσει χρατηϑέντων, τοῖς δ᾽ ἔτι συνεστῶσιν ἐν 
Μεταποντίωι συνεόρεύουσιν ἐν οἰχίαι πῦρ οἱ Κυλώνειοι περιένησαν χαὶ διέ- 
φϑειραν ἐν ταὐτῶι πάντας πλὴν Φιλολάου χαὶ “ὐσιδος νέων ὄντων ἔτι ῥώμηι 
χαὶ κουφότητι διωσαμένων τὸ πῦρ, Φιλόλαος μὲν εἰς Δευχανοὺς φυγὼν ἐκεῖ- 
ϑεν ἀνεσώϑη πρὸς τοὺς ἄλλους φίλους ἤδη πάλιν ἀϑροιζομένους καὶ χρατοῦν- 
τας τῶν Κυλωνείων. Ἐοιπδηπαῖξ, νρὶ. [8π|0]. Υ. Ῥ. 250 (οὔθη 5. 81). 2660. 

δ. θιοα. ΙΠ 6 (ΡΙαἴοπ) ἔπειτα γενόμενος ὀχτὼ χαὶ εἴχοσιν ἐτῶν, χκαϑὰ 
φησιν Ερμόδωρος, εἰς Μέγαρα πρὸς Εὐχλείδην σὺν χαὶ ἄλλοις τισὶ Σωχρατι- 
χοῖς ὑπεχώρησεν. ἔπειτα εἰς Κυρήνην ἀπῆλθε πρὸς Θεόδωρον τὸν μαϑημα- 
τιχόν, χαχεῖϑεν εἰς Ἰταλίαν πρὸς τοὺς Πυϑαγοριχοὺς Φιλόλαον καὶ Εὔρυτον. 

θ. ιτα. [1,106 φιΐδιθ ὑεγὸ παίΐίμγα ἑαπέμηι ἐγιδυὶέ 8οϊϊογέϊας αοιεῖνῖβ 

φμθιογίαθ, τ γῬοδδῖηξ σεονιοίγίανι αδίγοϊοσίαηι Ἠνυιδίοοη οοέογαδχιις αἰδοὶριπιαβ 
ρεηῖξιβ μαϑεγα ποίαϑ. .. μὲ αὐιέονι ὑπυυεννινιξιν" γαγο, με αἰϊψμαπᾶο ὑμογιμιὲ Ανΐ- 
δίαγοῖιδ ϑαρεῖνδ, Ῥ)ϊοῖαιιδ οὐ Αγομψίαθ Ταγοπϊηϊ, Αροϊϊονῖιιδ Ῥεγσαδιβ.... φυῖ 

ηΐαϑ γε8 ογραηῖοαβ εἰ σηοηιοηΐοαβ ἩμΉΔὉΥῸ παϊιγαϊδιυδαιο γαϊϊοηῖδιι8 ἐπυονΐαδ 
αἰχιι6 εαρϊοαίαϑ ροϑίεγὶ8 τεϊχιυρογυμνῖ, 

1. Ατηξν. ΕΥ̓͂ 134Ε χαὶ τῶν Πυϑαγοριχῶν δὲ πολλοὶ την αὐλητικὴν 
ἤσχησαν ὡς Εὐφράνωρ τε καὶ ᾿Αρχύτας Φιλόλαός τε ἄλλοι τε οὐχ ὀλίγοι. 

ΞΟΗΒΙΕΤΊΕΝ. 

8. ει, ΠῚ 117, 4 Τὕηποη ατπαγμϊεηΐμϑ ἰἰδγ. ηιαϊεαϊοεη δία οοπ- 

δογίρϑὶξ, φιιὶ Σίλλος ἱπϑογιδιδμν, ἴῃ ὁο ἰδγο Ῥιαίοηθηι ρμϊοϑορἤλον οοπξινεεϊῖοδα 
αρροϊϊαΐ, φυιιοά ἐγαρόηβο ργείϊο ἔδυιωη Ῥῳυίμαφογίοας ἀϊβοὶριπας οηιῖδϑοὲ φαχιιθ 60 
ΤὨπαειρη ποδίϊοηι ἐϊϊιι. ἀϊοϊοσυνα οοποϊπαβδϑοί. ὑυοΥϑιι8 ϑΈΡΟΥ φα γε Τιριονο8 δὶ 
ϑιρυΐ [ἴτ. 54) 

χαὶ σὺ Πλάτων᾽ καὶ γάρ σε μαϑητείης πόϑος ἔσχεν 
πολλῶν ὁ᾽ ἀργυρίων ὀλίγην ἠλλάξαο βίβλον, 
ἔνϑεν ἀπαρχόμενος τιμαιογραφεῖν ἐδιδάχϑης. 

θιοο. ΠῚ 9 λέγουσι δέ τινες ὧν ἐστι καὶ Σάτυρος [ΕΗ ΠΙ Ρ. 163 πα. 16], ὅτε 

Δίων ἐπέστειλεν εἰς Σικελίαν ὠνήσασϑαι τρία βιβλία Πυϑαγορικὰ παρὰ 
Φιλολάου μνῶν ἑχατόν. ἘΒΕΒιῦΒ δᾶν. Ηϊογοοὶ. ὑ. θ4 (380, 8 Καγβου) χαὶ μὴν 
οὐδ᾽ ὁ περιβόητος Πλάτων πάντων γε μᾶλλον τῆς Πυϑαγόρον χεχοινωνηχὼς 
φιλοσοφίας οὔτ᾽ ᾿Αρχύτας οὔτ᾽ αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ τὰς Πυϑαγόρον γραφῆι παρα- 
δοὺς ὁμιλίας Φιλόλαος. αὶ. Α 1 8..243,18.28 υπὰ 5. 81 π. 117; 166, 21. 

ΠΕΗΒΕ. 

9. Αετ.1 8,10 [Ὁ. 258 ἅδον αἴθ Ῥυϊποὶρί θη) ᾧ. ὁ Πυϑαγόρειος τὸ πέρας 
᾿ χαὶ τὸ ἄπειρον. ῬΒΟΟΙ, ἴῃ Τίμπι. Ρ. 125 βόιη. χρατεῖται δὲ ὑπὸ τῶν ϑειοτέρων 
τὰ καταδεέστερα καὶ εἷς ἀποτελεῖται χόσμος ἐξ ἐναντίων ἡρμοσμένος, ἐχ 
περαινόντων τε χαὶ ἀπείρων ὑφεστηχὼς χατὰ τὸν Φιλόλαον νρὶ. Β 2. 

10. ΤΉΕΟ ϑντῃ. 20, 19 ΗΠ}. ᾿Αρχύτας δὲ καὶ Φ. ἀδιαφόρως τὸ ἕν καὶ 
μονάδα καλοῦσι καὶ τὴν μονάδα ἕν. 

11. σο. ἀδ ἰαρϑὰ ἴῃ 88]. ὅ εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τὴν τετραχτὺν τὸν μέγιστον 
ὅρχον αὐτῶν [ἅογΓ ῬυΓΔρΡΟΓΟΟΙ, ἣν τὸν ἐντελῆ αὐτοῖς ἀριϑμὸν ἀποτελεῖν 
οἴζονται τὸν) δέκα, ὑγιείας ἀρχὴν ἐχάλεσαν" ὧν χαὶ Φ. ἐστί. 

1). ΤΉοια. Αυϊτμη}. Ρ. δὅ Αϑ8ι. Φ. δὲ μετὰ τὸ μαϑηματικὸν μέγεϑος τριχῇ 
διαστὰν (ἐν) τετράδι, ποιότητα καὶ χρῶσιν ἐπιδειξαμένης τῆς φύσεως ἐν πεντάδι, 
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ψύχωσιν δὲ ἐν δξαδι, νοῦν δὲ καὶ ὑγείαν καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγόμενον φῶς ἐν 
ἑβδομάδι, μετὰ ταῦτά φησιν ἔρωτα καὶ φιλίαν χαὶ μῆτιν χαὶ ἐπίνοιαν ἐπ᾽ 
ὀγδοάδι συμβῆναι τοῖς οὖσιν. 

18. -- ---  Ρ.61 [νρὶ]. Τδῆθθσυ ΟΝ 1 λἰδίοῖγε ἦἋ ἴα ϑοίοηοα ἢοϊϊδηα 814. 
8807. ὅτι χαὶ Σπεύσι ππος, ὁ Ποτώνης μὲν υἱὸς τῆς τοῦ Πλάτωνος ἀδελφῆς 
διάδοχος δὲ ᾿Αχκαδημίας πρὸ Ξενοχράτους, ἐχ τῶν ἐξαιρέτως σπουδασϑεισῶν ἀεὶ 
Πυϑαγοριχῶν ἀχροάσεων, μάλιστα δὲ τῶν Φιλολάου συγγραμμάτων, 
βιβλίδιόν τι “συντάξας γλαφυρὸν ἐπέγραψε μὲν αὐτὸ Περὶ Πυϑαγοριχῶν 
ἀριϑμῶν, ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ μέχρι ἡμίσους περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς γραμμικῶν ἐμμε- 
λέστατα διεξελϑών, πολυγωνίων τε καὶ παντοίων τῶν ἐν ἀριϑμοῖς ἐπιπέδων 

ἅμα καὶ στερεῶν, περί τε τῶν πέντε σχημάτων, ἃ τοῖς κοσμικοῖς ἀποδίδοται 

στοιχείοις, ἰδιότητος (τε) αὐτῶν χαὶ πρὸς ἄλληλα κοινότητος, ἀναλογίας τε 
καὶ ἀνακολονϑίας, μετὰ ταῦτα λοιπὸν ϑάτερον [τ0] τοῦ βιβλίου ἥμισυ περὶ 

δεκάδος ἄντικρυς ποιεῖται, φυσικωτάτην αὐτὴν ἀποφαίνων χαὶ τελεστιχωτάτην 
τῶν ὄντων, οἷον εἶδός τι τοῖς κοσμικοῖς ἀποτελέσμασι [80 ἀϊθ Ῥαγ. Ηἀ8.] τεχνιχὸν 
ἀφ᾽ ἑαυτῆς (ἀλλ᾽ οὐχ ἡμῶν νομισάντων ἔὶ ὡς ἔτυχε) ϑεμέλιον [ϑέλλων Ῥατ.] 
ὑπάρχουσαν χαὶ παράδειγμα παντελέστατον τῶι τοῦ παντὸς ποιητῆι ϑεῶι προεχ- 
κειμένην. λέγει δὲ τὸν τρόπον τοῦτον περὶ αὐτῆς" 

“ἔστι δὲ τα δέχα τέλειος (ἀριϑμός), καὶ ὀρϑῶς τε χαὶ κατὰ φύσιν εἰς 
τοῦτον χαταντῶμεν παντοίως ἀριϑμοῦντες Ἕλληνές τε καὶ πάντες ἄνϑρωποι 
οὐδὲν αὐτοὶ ἐπιτηδεύοντες" πολλὰ γὰρ ἴδια ἔχει, ἃ προσήχει τὸν οὕτω τέλειον 
ἔχειν ἱπολλὰ δὲ ἴδια μὲν οὐχ ἔστιν αὐτοῦ" δεῖ δὲ ἔχειν αὐτὰ τέλειον]. πρῶ- 
τον μὲν οὖν ἄρτιον δεῖ εἶναι, ὅπως ἴσοι ἐνῶσιν οἱ περρισσοί τε καὶ ἄρτιοι, 
καὶ μὴ ἑτερομερεῖς᾽ ἐπεὶ γὰρ πρότερος ἀεί ἔστιν ὁ περισσὸς τοῦ ἀρτίου, εἰ 
μὴ ἄρτιος εἴη ὁ συμπεραίνων, πλεονεχτήσει ὃ ἕτερος" εἰ ὁέ, ἴσους ἔχειν [80 
ῬΑγ] χρὴ τοὺς πρώτους χαὶ ἀσυνϑέτους χαὶ τοὺς δευτέρους χαὶ συνϑέτους" ὃ 
δὲ δέχα ἔχει ἴσους, καὶ οὐδεὶς ἂν ἄλλος ἐλάσσων τῶν ὁὀέχα τοῦτο ἔπαϑεν 
ἀριϑμός, πλείων δὲ τάχα (χαὶ γὰρ ὁ ιβ καὶ ἄλλοι τινές), ἀλλὰ πυϑμὴν αὐτῶν 
ὁ δέχα᾽ χαὶ πρῶτος τοῦτο ἔχων χαὶ ἐλάχιστος τῶν ἐχόντων τέλος τι ἔχει, 
χαὶ ἰδιόν πως αὐτὸ τοῦτο γέγονε τὸ ἐν πρώτωι αὐτῶι ἴσους ἀσυνϑέτους τε 
χαὶ συνϑέτους ὠφϑαι" ἔχων τε τοῦτο ἔχει πάλιν καὶ τοὺς πολλαπλασίους 
χαὶ τοὺς ὑποπολλαπλασίους, ὧν εἰσι πολλαπλάσιοι" ἔχει μὲν γὰρ ὑποπολλα- 
πλασίους τοὺς μέχρι πέντε, τοὺς ὁὲ ἀπὸ τῶν ἕξ μέχρι, τῶν δέχα πολλαπλα- 
σίους αὐτῶν" ἐπεὶ δὲ τὰ οὐδενός, ἐξαιρετέον" καὶ τὰ ὃ, ὡς πολλαπλάσια τοῦ β, 
ὥστε ἴσους εἶναι πάλιν δεῖ. ἔτι πάντες οἱ λόγοι ἐν τῶι Ἱ, ὃ τε τοῦ ἴσου 
χαὶ τοῦ μείζονος καὶ τοῦ ἐλάττονος καὶ τοῦ ἐπιμορίου καὶ τῶν λοιπῶν εἰδῶν 

ἐν αὐτῶι, καὶ οἱ γραμμιχοί, οἱ ἐπίπεδοι καὶ οἱ στερεοί. τὸ μὲν γὰρ ἃ στιγμή, 
τὰ δὲ βὶ γραμμή, τὰ δὲ τρία τρίγωνον, τὰ δὲ ὃ πυραμίς" ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶ 
πρῶτα χαὶ ἀρχαὶ τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον ὁμογενῶν. χαὶ ἀναλογιῶν δὲ πρώτη αὐτή 
ἐστιν ἡ ἐν αὐτοῖς ὀφϑεῖσα ἡ τὸ ἴσων ἴ8ο ῬΑτ. μὲν ὑπερέχουσα, τέλος δὲ ἔχουσα 
ἐν τοῖς δέχα [ἃ. 1. 1 -᾿ 2 - 8 - 4 --Ξ 10]. ἔν τε ἐπιπέδοις χαὶ στερεοῖς 
πρῶώτώ ἐστι ταῦτα, στιγμή, γραμμή, τρίγωνον, πυραμίς" ἔχει ταῦτα τὸν τῶν 
δέχα ἀριϑμὸν καὶ τέλος ἴσχει" τετρὰς μὲν γὰρ ἐν πυραμίδος γωνίαις ἢ 
βάσεσι, ἑξὰς δὲ ἐν πλευραῖς. ὥστε δέχα" τετρὰς δὲ πάλιν ἐν στιγμῆς καὶ γραμ- 

Ε 1; ΣΤῚ : , 

μῆς διαστήμασι καὶ πέρασι : δ Ν ι ἑξὰς δὲ ἐν τριγώνου πλευραῖς καὶ γωνίαις, 

ὥστε πάλιν ὀέχα. καὶ μὴν χαὶ ἐν τοῖς σχήμασι κατ᾽ ἀριϑμὸν σχεπτομένωι 
συμβαίνει" πρῶτον γάρ ἐστι τρίγωνον τὸ ἰσόπλευρον, ὃ ἔχει μίαν πως γραμμὴν 
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χαὶ γωνίαν" λέγω δὲ μίαν, διότι ἔσας ἔχει" ἄσχιστον γὰρ ἀεὶ χαὶ ἑνοειδὲς τὸ 
ἔσον" δεύτερον δὲ τὸ ἡμιτετράγωνον" μέαν γὰρ ἔχον παραλλαγὴν γραμμῶν 

χαὶ γωνιῶν ἐν δυάδι ὁρᾶται" τρίτον δὲ τὸ τοῦ ἰσοπλεύρου ἥ ἥμισυ τὸ χαὶ ἡμι- 
τρίγωνον᾽ πάντως γὰρ ἄνισον χαϑ᾽ ἕχαστον, τὸ δὲ πᾶν [τι] αὐτοῦ τρία ἐστί. 
καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν εὑρίσχοις ἂν ἄχρι τῶν τεττάρων προϊὼν τὸ τοιοῦτο, 
ὥστε δεχάδος καὶ οὕτως ψαύει" τρίας [1]. ἔοιχε] γάρ πως ἡ μὲν πρώτη πυρα- 
μὶς μίαν πως γραμμήν τε χαὶ ἐπιφάνειαν ἐν ἰσότητι ἔχουσα (καὶ περὶ) τὴν 
κατὰ χορυφὴν ὑπὸ τεττάρων συγκχλειομένη, παρὰ τῆς [1. περὶ τὰς] ἐπὶ τῆς 
βάσεως γωνίας ὑπὸ τριῶν ἐπιπέδων περιεχομένη, (μονάδι, ἡ δὲ δευτέρα ἡ  ) 
ὥστε ἐκ τούτου δυάδι ἐοικέναι᾽ ἡ δὲ τρίτη τριάδι, ἐπὶ ἡμιτετραγώνου βεβη- 
κυῖα χαὶ σὺν τῆι ὀφϑείσηι μιᾶι ὡς ἐν ἐπιπέδωι τῆι ἡμιτετραγώνωι ἔτι καὶ 
ἄλλην ἔχουσα διαφορὰν τὴν τῆς χορυφαίας γωνίαν, ὥστε τριαόι ἂν ὁμοιοῖτο 

πρὸς ὀρϑὰς τὴν γωνίαν ἔχουσα τῆι τῆς βάσεως μέσηι πλευρᾶι. τετράδι δὲ ἡ 
τετάρτη χατὰ ταῦτα, ἐπὶ ἡμιτετραγώνωι βάσει συνισταμένη, ὥστε τέλος ἐν 
τοῖς δέχα λαμβάνειν τὰ λεχϑέντα. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐν τῆι γενέσει" πρώτη 
μὲν γὰρ ἀρχὴ εἰς μέγεϑος στιγμή, δευτέρα γραμμή, τρίτη ἐπιφάνεια, τέταρτον 
στερεόν. 

ψεὶ. ΤΉΞοι,. Ρ. 80, 25 Πίστις γε μὴν καλεῖται 80. ἡ δεχάς], ὅτι κατὰ 
τὸν Φιλόλαον δεχαόδι χαὶ τοῖς αὐτῆς μορίοις περὶ τῶν ὄντων οὐ παρέργως 
χαταλαμβανομένοις πίστιν βεβαίαν ἔχομεν. διόπερ καὶ νήμη λέγοιτ᾽ ἂν ἐκ 
τῶν αὐτῶν, ἀφ᾽ ὧν χαὶ μονὰς Μίνημοσύνη ὠνομάσϑη. Τιᾶσε. ἴχΡ. ἀθ πηθηβ. 
1158 ὀρϑῶς οὖν αὐτὴν ὁ Φ. δεχάδα προσηγόρευσεν ὡς δεχτιχὴν τοῦ ἀπείρου. 
γε]. Β 11. 

14. Ῥποσι, ἰπ Ἐποὶ, Ρ. 180,8 χαὲὶ γὰρ παρὰ τοῖς Πυϑαγορείοις εὑρήσομεν 
ἄλλας γωνίας ἄλλοις ϑεοῖς ἀναχειμένας ὥσπερ χαὶ ὁ Φ. πεποίηκε τοῖς μὲν 
τὴν τριγωνιχὴν γωνίαν τοῖς δὲ τὴν τετραγωνικὴν ἀφιερώσας καὶ ἄλλας ἄλλοις 
καὶ τὴν αὐτὴν πλείοσι ϑεοῖς χαὶ τῶι αὐτῶι πλείους κατὰ τὰς διαφόρους ἐν 
αὐτῶι δυνάμεις ἀνείς. 100,26 εἰκότως ἄρα καὶ ὃ Φ. τὴν τοῦ τριγώνου γω- 
νίαν τέτταρσιν ἀνέϑηχεν ϑεοῖς, Κρόνωι καὶ “Αἰδηι καὶ [άρει καὶ Διονύσωι οὐ ἢ 
ὃ μὲν γὰρ Κρόνος πᾶσαν ὑφίστησι τὴν ὑ ὑγρὰν χαὶ ψυχρὰν οὐσίαν, ὃ δὲ Ἄρης 
πᾶσαν τὴν ἔμπυρον φύσιν, χαὶ ὁ μὲν “Διδης τὴν χϑονίαν ὅλην συνέχει ζωήν, 

ὁ δὲ Διόνυσος τὴν ὑγρὰν χαὶ ϑερμὴν ἐπιτροπεύει γένεσιν, ἧς χαὶ ὁ οἶνος 
σύμβολον ὑγρὸς ὧν καὶ ϑερμός. πάντες δὲ οὗτοι χατὰ μὲν τὰς εἰς τὰ δεύ- 

τερα ποιήσεις διεστήχασι, ἥνωνται δὲ ἀλλήλοις. διὸ καὶ χατὰ μίαν αὐτῶν 
γωνίαν συνάγει τὴν ἕνωσιν ὃ Φ. ν. 113, 11΄ χαὶ πρὸς τούτοις ὁ Φ. κατ᾽ ἄλλην 
ἐπιβολὴν τὴν τοῦ τετραγώνου γωνίαν Ῥέας καὶ Δήμητρος καὶ Ἑστίας ἀπο- 
χαλεῖ. Ὁ. 114,12 τὴν γὰρ τοῦ δωδεχαγώνου γωνίαν Διὸς εἶναι φησιν ὁ Φ., 
ὡς κατὰ μίαν ἕνωσιν τοῦ Διὸς ὅλον συνέχοντος τὸν τῆς δυωδεχάδος ἀριϑμὸν. 
Ὀάμαβο Π 121,1 Εσ6 116 διὰ τέ γὰρ τῶι μὲν [πᾶπι]. τῶν ϑεῶν)] τὸν χύχλον 
ἀνιέρουν οἱ Πυϑαγόρειοι, τῶι δὲ τρίγωνον, τῶι δὲ τετράγωνον, τῶι δὲ ἄλλο 
χαὶ ἄλλο τῶν εὐϑυγράμμων [τῶν] σχημάτων, ὡς δὲ χαὶ μικτῶν, ὡς τὰ ἧμι- 
χύχλια τοῖς Διοσχούροις; πολλάκις δὲ τῶι αὐτῶι ἄλλο καὶ ἄλλο ἀπονέμων 
χατ᾽ ἄλλην ἰδιότητα καὶ ἄλλην ὃ Φ. ἐν τούτοις σοφός, χαὶ μήποτε ὡς χα- 
ϑόλου εἰπεῖν τὸ μὲν περιφερὲς κοινὸν σχῆμα ἐστιν πάντων τῶν νοερῶν ϑεῶν 
ἧς νοεροί, τὰ δὲ εὐθύγραμμα ἔδια ἑχάστων ἄλλα ἄλλων κατὰ τὰς τῶν ἀρι- 
ϑμῶν, τῶν γωνιῶν. καὶ τῶν πλευρῶν ἰδιότητας" οἷον ᾿Αϑηνᾶς μὲν τὸ τρίγωνον, 

Ἑρμοῦ δὲ τὸ τετράγωνον. ἤδη δέ φησιν ὁ ᾧΦ." καὶ τοῦ τετραγώνου ἥδε μὲν 

ἡ γωνία τῆς Ῥέας, ἥδε δὲ τῆς Ἥρας, ἄλλη δὲ ἄλλης ϑεοῦ. καὶ ὅλος ἐστὶν ὁ 
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ϑεολογικὸς περὶ τῶν σχημάτων ἀφορισμός. Ναὶ. Ῥυστ. ἀθ 18. οὐ Οϑὶγ. 30 Ρ. 3684 
φαίνονται δὲ καὶ οἱ Πυϑαγορικοὶ τὸν Τυφῶνα δαιμονιχὴν ἡγούμενοι δύναμιν. 
λέγουσι γὰρ ἐν ἀρτίωι μέτρωι ἕχτωι χαὶ πεντηχοστῶι γεγονέναι Τυφῶνα" χαὶ 
πάλιν τὴν μὲν τοῦ τριγώνου ἍΛλιδον παὶ Διονύσου χαὶ άρεος εἶναι᾽ τὴν δὲ τοῦ 
τετραγώνου Ῥέας χαὶ ᾿ἀφροδίτης καὶ δήμητρος καὶ Ἑστίας καὶ Ἥρας" τὴν δὲ 
τοῦ δωδεχαγώνου Διός" τὴν δ᾽ ἑχχαιπεντηχονταγώνου Τυφῶνος, ὡς Εὔδοξος 
ἱστόρηχεν. 

16, ΔἘτ. 11 6, 8 [Ὁ. 834 8408 ΤὨΘΟΡὨγαβϑίβ Ρἢγβ. θοχ. πῦῖθ 10θ---22] Πυϑα- 

γόρας πέντε σχημάτων ὄντων στερεῶν, ἅπερ καλεῖται χαὶ μαϑηματιχά, ἐχ 
μὲν τοῦ κύβου φησὶ γεγονέναι τὴν γῆν, ἐχ δὲ τῆς πυραμίδος τὸ πῖρ, ἐκ δὲ τοῦ 
ὀχταέδρου τὸν ἀέρα, ἐχ δὲ τοῦ εἰχοσαέόρον τὸ ὕδωρ, ἐκ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου 
τὴν τοῦ παντὸς σφαῖραν. Υρὶ. Β 12. 

16. --ΠΊ,1 [Ὁ.. 8386, νϑιτηυ 0 ΤῊΘΟΡὮχαϑῦ ἰῃ Ῥοβοίἀοῃΐοβ᾽ ἘΣΧΟΘΓΡΙ]) 
ᾧ. πῦρ ἐν μέσωι περὶ τὸ χέντρον ὅπερ ἑστίαν τοῦ παντὸς καλεῖ [{τ. 1] χαὶ 
Διὸς οἶχον καὶ μητέρα ϑεῶν βωμὸν τε καὶ συνοχὴν καὶ μέτρον φύ- 
σεως. καὶ πάλιν πῦρ ἕτερον ἀνωτάτω τὸ περιέχον. πρῶτον δ᾽ εἶναι φύσει τὸ 
μέσον, περὶ δὲ τοῦτο δέχα σώματα ϑεῖα χορεύειν, [οὐρανόν] {μετὰ τὴν τῶν ἀπλα- 
νῶν σφαῖραν) τοὺς ὃ πλανήτας, μεϑ᾽ οὗς ἥλιον, ὑφ᾽ ὧι σελήνην, ὑφ᾽ ἡ ἧι τὴν γῆν, 
ὑφ᾽ ἧι τὴν ἀντίχϑονα, μεϑ᾽ ἃ σύμπαντα τὸ πῦρ ἑστίας περὶ τὰ χέντρα τάξιν 

ἐπέχον. τὸ μὲν οὖν ἀνωτάτω μέρος τοῦ περιέχοντος, ἐν ὧι τὴν εἱλικρίνειαν 
εἶναι τῶν στοιχείων ὄλυμπον χαλεῖ, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν τοῦ ὀλύμπου φορᾶν, ἐν 

ὧι τοὺς πέντε πλανήτας μεϑ᾽ ἡλίου καὶ σελήνης τετάχϑαι, κόσμον, τὸ δ᾽ 
ὑπὸ τούτοις ὑποσέληνόν τε χαὶ περίγειον μέρος, ἐν ὧι τὰ τῆς φιλομεταβόλου 
γενέσεως, οὐρανόν. καὶ περὶ μὲν τὰ τεταγμένα τῶν μετεώρων γίνεσϑαι 
τὴν σοφίαν, περὶ δὲ τὰ γενόμενα τῆς ἀταξίας τὴν ἀρετήν, τελείαν μὲν ἐχείνην 
ἀτελῆ δὲ ταύτην. αὶ. ΑἸοχ. ἰπ ΜοίδρΗ. Ρ. 838, 22 Ηαγά. 

11. --α ΠῚ 11, 8 [Ὁ. 3171 δὰβ ΤΠΘΟρΡγαβϑι] ᾧ. ὁ Πυϑαγόρειος τὸ μὲν πῦρ 
μέσον (τοῦτο γὰρ εἶναι τοῦ παντὸς ἑστίαν), δευτέραν δὲ τὴν ἀντίχϑονα, 
τρίτην δὲ τὴν οἰκουμένην γῆν ἐξ ἐναντίας χειμένην τε καὶ περιφερομένην τῆι 
ἀντίχϑονι" παρ᾽ ὃ χαὶ μὴ δὁρᾶσϑαι ὑπὸ τῶν ἐν τῆιδε τοὺς ἐν ἐκείνηι. γεὶ. 
ΙΠ 4, 15 [Ὁ. 8332 ΤῊ. η. Ῥοβοία.] ( Φ.) τὸ δὲ ἡγεμονιχὸν ἐν τῶι μεσαιτάτωι πυρί, 
ἔπε τρόπεως δίχην προὔπεβάλετο τῆς τοῦ παντὸς (σφαίρας) ὃ δημιουρ- 
γὸς ϑεός. 

18. --- ΠῚ ὅ, 8 [Ὁ. 388] Φ. διττὴν εἶναὶ τὴν φϑορὰν τοῦ κόσμον, τὸ μὲν 
ἐξ οὐρανοῦ πυρὸς ῥυέντος, τὸ δὲ ἐξ ὕδατος σεληνιακοῦ, περιστροφῆι τοῦ 
ἀέρος ἀποχυϑέντος᾽ καὶ τούτων εἶναι τὰς ἀναϑυμιάσεις τροφὰς τοῦ χύσμου. 

19. -- 20, 12 (Ὁ. 849] Φ. ὁ ὁ Πυϑαγόρειος ὑαλοειδῆ τὸν ἥλιον, «δεχόμενον 

μὲν τοῦ ἐν τῶι κόσμωι πυρὸς τὴν ἀνταύγειαν, διηϑοῦντα δὲ πρὸς ἡμᾶς τό τε 
φῶς καὶ τὴν ἀλέαν, ὥστε τρόπον τινὰ διττοὺς ἡλίους γίνεσϑαι, τό τε ἐν τῶι 
οὐρανῶι πυρῶδες καὶ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ πυροειδὲς κατὰ τὸ ἐσοπτροειδές ἱκαὶ 

ἐσοπτροειδὲς ῬΙαΐ.), εἰ μή τις χαὶ τρίτον “λέξει τὴν ἄπο τοῦ ἐνόπτρου κατ᾽ 
ἀνάκλασιν διασπειρομένην πρὸς ἡμᾶς αὐγήν καὶ γὰρ ταύτην προσονομάζομεν 

ἥλιον οἱονεὶ εἴδωλον εἰδώλου. 
20. --- 180,1 [Ὁ. 861] τῶν Πυϑαγορείων τινὲς μέν, ὧν ἐστι Φ,, γεώδη 

φαίνεσϑαι τὴν σελήνην διὰ τὸ περιοικεῖσϑαι αὐτὴν καϑάπερ τὴν παρ᾽ ἡμῖν 

γῆν ζώιοις χαὶ φυτοῖς μείζοσι καὶ καλλίοσιν" εἶναι γὰρ πεντεχαιδεχαπλάσια 
τὰ ἐπ᾽ αὐτῆς ζῶια τῆι δυνάμει μηδὲν περιττωματικὸν ἀποχρίνοντα, καὶ τὴν 
ἡμέραν τοσαύτην τῶι μήχει. 
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21. ΑΕτ. 1Π 18,1. 2 περὶ κινήσεως γῆς [Ὁ. 8318]. οἱ μὲν ἄλλοι μένειν 
τὴν γῆν. ᾧΦ. δὲ ὁ Πυϑαγόρειος κύχλωι περιφέρεσϑαι περὶ τὸ πῖρ κατὰ κύκλον 
λοξὸν ὁμοιοτρόπως ἡλίωι καὶ σελήνηι. 

22, ΟἜκβοι. 18,8 ε8ὲ εἰ Ῥμιϊοϊαὶ Ῥμψιασονιοὶ απ εα απηΐβ ΙΧ, ἴα χα 
ϑιγνὲ Ὀγδη868 ἐμ εγοαϊαγεβ ΧΧΙ. 19,2 Ῥὴι. απηλι παϊιγαίενι αἀΐο8 παϑογε ργοαιαϊξ 
ΘΟΟΟΣΧΙΠΠ εὲ αἰνυϊιαϊμν. 

28, ΜΆσΒΟΒ, 5, βεῖρ. 1 14,19 Ῥυέδπαφογαϑ εἰ Ῥλιοϊαι παγνιονίαηι [δ τ 6 ἢ 
ΒΗΪΉΒΙΩ 6886 ἀἰχογαπί]. Απιβτ. ἀθ δηΐτηδ Α 4. 401 21] χαὶ ἄλλη δέ τις δόξα 
παραδέδοται περὶ ψυχῆς ... ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι χαὶ γὰρ τὴν 
ἁρμονίαν χρᾶσιν καὶ σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι χαὶ τὸ σῶμα συγχεῖσϑαι ἐξ 
ἐναντίων. αὶ. Ῥίαίο Ῥμδράοι 8686. 

24. Νιοομ. ὐϊίμμι, 260, 2 Ρ. 135, 10}. τινὲς δὲ αὐτὴν [πηι]. τὴν μεσότητα 
γβ]. Αὐομγίδβ ἔτ, 2] ἁρμονικὴν καλεῖσϑαι νομίζουσιν ἀκολούϑως Φιλολάωι ἀπὸ 
τοῦ παρέπεσϑαι πάσηι γεωμετρικῆι ἁρμονίαι, γεωμετρικὴν δὲ ἁρμονίαν φασὶ τὸν 
κύβον ἀπὸ τοῦ κατὰ τὰ τρία διαστήματα ἡρμόσϑαι ἰσάκις ἔσα ἰσάκις" ἐν γὰρ 
παντὶ χύβωι ἥδε ἡ μεσότης ἐνοπτρίζεται. πλευραὶ μὲν γὰρ παντὸς κύβου εἰσὶν 

ι, γωνίαι δὲ ῃ, ἐπίπεδα δὲ τ᾽ μεσότης ἄρα ὁ ἢ τῶν ς καὶ τῶν ιβ κατὰ τὴν 
ἁρμονικήν. ἸΑΜΈΙ, ἴῃ Νίοοτῃ, 118, 28 ΡΙβῖ, εὕρημα δ᾽ αὐτήν [πᾶτῃ]. 16 ᾿τη δῖ κα- 
᾿Ιβοιο᾽ Ῥγορογοη] φασιν εἶναι Βαβυλωνίων καὶ διὰ Πυϑαγόρου πρώτου εἰς 
Ἕλληνας ἐλϑεῖν. εὑρίσχονται γοῦν πολλοὶ τῶν Πυϑαγορείων αὐτῇ χεχρημένοι 
ὥσπερ ᾿Αρισταῖος ὁ Κροτωνιάτης καὶ Τίμαιος ὃ Δοκχρὸς καὶ Φ. καὶ ᾿Αρχύτας 
οἱ Ταραντῖνοι καὶ ἄλλοι πλείους χαὶ μετὰ ταῦτα Πλάτων ἐν τῶι Τιμαίωι 
[Ρ. 3648]. 

2ὅ. ῬΟΒΡΗΥΕ. ἴῃ ΡΟ]. δ ̓ . 260 741}. ἀπὸ δὴ τούτου κινηϑέντες τινὲς τῶν 
μετ᾽ αὐτὸν [ΕταςοΒΙ 6 Π68] διάστημα ἐχάλεσαν εἶναι ὑπεροχήν, ὡς Αἰλιανὸς 
ὁ Πλατωνικὸς" καὶ Φ. δὲ ἐπὶ πάντων τῶν διαστημάτων (ταύτην εἴληφε τὴν) 
προσηγορίαν. 

20, ΒΟΕΤΉΤΟΒ ἰηβῖ. τηπ8. {Π δ Ρ.. 210, 1ὅ Εὐϊορα!], Τὴ. σεγὸ ἘΠ ἐαφογῖουιβ 
αἴϊὸ νιοᾶο ἰοθαθη αἰυΐάεγε ἱεηιρίαυϊέ, δέαΐιιογια βοϊϊποοξ ργὶηιογαϊια ἰοὶ αὖ ὁ0 
πιῆ ογο, φμὶ Ῥγίηνμβ οψδιην ἃ ρῬγίϑιο ἱηιραγὶ, φιοᾶ ταῖρι αρμὰ Ῥημαφογίοοϑ 
ποπογαδῖϊα γμὶξ, οἠβοογεί, παρὶ οὐον ἱεγηαγίιιθ τιθηθγι8 ῥγήρυνβ δὲ ὑραν, ἐγδ8 
ἐεγέϊο αἰφιιο τὰ ἐεν δὶ ἀυισογῖβ, «ΧΑ Ἠροοϑϑαγὶο δαϑιιγσονί, χιὶ αα . ΧΧΙΠ1: τι 
γβογι ἴοηο αἰβίαί, οαπάθηι ἑεγηαγὶὶ αἰ ενεη αν ϑεγυαηϑ. ἐεγηαγῖνϑ οηδν "ΧΧΙΙΠ: 
διγηηῖαθ οοαυα ραγϑ εδὲ, χα εἰϑάθην αὐάιίία ργίρυη ἃ ἑεγηπαγὶο ουθϑιρθ .ΧΧ- 
αὐ 7: γεῦαιξ. οὰ ἢος ἰφίίμν Ῥ)ηϊοϊαι8. ἄνα8 οὐβεοῖξ ραγίεβ, παηι χας ἀὐηιϊῖο 
δὶἐ »ιαΐογ, οαπέχια αροέοηεθη, υοοαΐ, γοϊψμαηι φιαθ αἰηιϊαϊο 81} ΜΟΥ δαηιχιιο 
γμγδϑιι8 ἀϊοδὶη αἰοὶϊί, ψαηὶ ρΡοϑίογὶ βοηιϊἐοηίιαη, νυ8 αρρεϊϊαυονα; παγιθνὰ Ὁ εγῸ 
αἰπεγενυδίαηε οορια. αὐ ργίθιμην αἀἰοϑῖν ὧν .Χ]115 τρια δι οοηϑέαγε αὐ ἐγαΐμν" 
ε0, φιοῖ ἤαξα ἱμέευ' -ΟΟΣΨΙ" δὲ ΟΟΧΙΙ111 ρεγυΐδα 8ὲ} αἰ εγονίϊα, φιοάφιο ἑάεηι 
πμηιογ8, ἰὰ δδὲ .ΧΙΠΠ' δὰ πουοπαγῖο, ἐεγηαγὶο αἰχμα υρυϊξαίς οοπδιβέαΐ, χας ἐρῖ- 

ἐᾳ8 ριριοίὶ οδέϊηοαξ Ἰοοι, ἐογηαγνιϑ υεγὸ ργίριαδ ἵηραγὶβ ἴθδαθ, πουθηαγῖνβ 
»υϊηνὶ ἱμραγὶβ φιαάγαῖίί, οὦ 18 ἰρίδμν οαιδὶ8 οὐρὰ -Χ] 11. αἰοδῖν ροπαξ, χιοᾶ 
δεηεϊοηύιερε πιριοιιραΐξαν, γεϊψαηι ΧΧΥΤΙ- ταηιογὶ Ῥαγίθηι, χιαθ . ΧΙ111.» υιλξα- 
ἐδιι8 ἐοπ είν, αροΐομιθη 6886 οοηϑέϊξιῖ, δε χιοπίανε ῬΔΕΥ .Χ]11. οὗ .Χ]111 

εωὐλία8 αἰ εγερίϊαηι Καοσὶξ, ππ ἑαΐονυ ἴοοο οοηιριαίβ οοηϑεὲ 6886 ροποπάαηι. ἐούμη 
ϑογῸ ἰογλεθι ἴθ ΟΧΧΥΤ. τρνϑἑαξὶδη8 Ἰοοσαξ 60 φιιοΐ ἐπέον -ΟΟΧΡΙ. αὖ -ΟΟΧΜΠ11: φαῖ 
ἐρΐον 86 αἰϑίαμιἑ ἰοῆο, .ΧΧΥΙ͂Ι. 8ὲὲ αἰ εγεηίϊα. ΓΑΡοΐομπιρ πἰοὺξ 14, βρπάθσπ 118, 

[ 
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γγ88 Ρυοοὶ. ἱπ Τίπι. 413 βομη. δέδεικται μὲν ἐκ τοῦ Φιλολάου τὸ πλῆϑος τῶν 
παρὰ τῶι Τιμαίωι γραφέντων ὅρων τὰ αταπᾶθ ᾿ἰορσί, 85, ΒΟΟΚἢ 5. 19. 

21. Απον. ἵονριν. 18, 8 Ρ. 81 [848 ίδποῃβ [δ υἷα). Φ. δὲ ὃ Κροτωνιάτης 
συνεστάναι φησὶν τὰ ἡμέτερα σώματα ἐχ ϑερμοῦ. ἀμέτοχα γὰρ αὐτὰ εἶναι 
ψυχροῦ, ὑπομιμνήσχων ἀπὸ τινων τοιούτων" τὸ σπέρμα εἶναι ϑερμὸν, κατα- 
σχευαστιχὸν ὀὲ τοῦτο τοῦ ζώιον᾽ χαὶ ὃ τόπος δέ, εἰς ὃν ἡ καταβολή (μήτρα 
δὲ αὕτη) ἐστὶν ϑερμοτέρα χαὶ ἐοικυῖα ἐχείνωι" τὸ δὲ ἐοιχός τινι τἀτὸ δύναται 
ὧι ἔοικεν" ἐπεὶ δὲ τὸ χατασχευάζον ἀμέτοχόν ἐστιν ψυχροῦ χαὶ ὃ τόπος δέ, 
ἔν ὧι ἡ καταβολή, ἀμέτοχός ἐστιν ψυχροῦ, δῆλον ὅτι καὶ τὸ κατασχευαζόμενον 
ζῶιον τοιοῦτον γίνεται. εἰς δὲ τούτου τὴν χατασχευὴν ὑπομνήσει προσχρῆται 
τοιαύτηι" μετὰ γὰρ τὴν ἔχτεξιν εὐϑέως τὸ ζῶιον ἐπισπᾶται τὸ ἐκτὸς πνεῦμα 
ψυχρὸν ὄν" εἶτα πάλιν χαϑαπερεὶ χρέος ἐχπέμπει αὐτό. διὰ τοῦτο δὴ καὶ 
ὄρεξις τοῦ ἐχτὸς πνεύματος, ἵνα τῆι ἐπεισάχτωι τοῦ πνεύματος δλκχῆι ϑερμό- 
τερα ὑπάρχοντα τὰ ἡμέτερα σώματα πρὸς αὐτοῦ καταψύχηται. χαὶ τὴν μὲν 
σύστασιν τῶν ἡμετέρων σωμάτων ἐν τούτοις φησίν. 

λέγει δὲ γίνεσϑαι τὰς νόσους διά τε χολὴν χαὶ αἷμα χαὶ φλέγμα, ἀρχὴν 
δὲ γίνεσϑαι τῶν νόσων ταῦτα. ἀποτελεῖσθαι δέ φησιν τὸ μὲν αἷμα παχὺ μὲν 
ἔσω παραϑλιβομένης τῆς σαρχός, λεπτὸν δὲ γίνεσϑαι διαιρουμένων τῶν ἐν 
τῆι σαρχὶ ἀγγείων" τὸ δὲ φλέγμα συνίστασϑαι ἀπὸ τῶν ὄμβρων φησίν. λέγει 
δὲ τὴν χολὴν ἰχῶρα εἶναι τῆς σαρχός. παράδοξόν τε αὑτὸς ἀνὴρ ἐπὶ τούτου 
χεινεῖ" λέγει γὰρ μηδὲ τετάχϑαι ἐπὶ τῶι ἥπατι χολήν, ἰχῶρα μέντοι τῆς σαρχός 
εἶναι τὴν χολήν. τὸ τ᾿ αὖ φλέγμα τῶν πλείστων ψυχρὸν εἶναι λεγόντων 
αὐτὸς ϑερμὸν τῆι φύσει ὑποτίϑεται. ἀπὸ γὰρ τοῦ φλέγειν φλέγμα εἰρῆσϑαι" 
ταύτηι δὲ χαὶ τὰ φλεγμαίνοντα μετοχῆι τοῦ φλέγματος φλεγμαίνει" χαὶ ταῦτα 

μὲν δὴ ἀρχὰς τῶν νόσων ὑποτίϑεται, συνεργὰ δὲ ὑπερβολάς τε ϑερμασίας, 
τροφῆς, καταψύξεως χαὶ ἐνδείας (τούτων ἢ) τῶν τούτοις παραπλησίων. 

- 20, 21 χαὶ σχεδὸν οὗτος [ΡοίΤΟΒ] ὡς ὃ Φ. οἴεται, μὴ εἶναι ἐν ἡμῖν 
χολὴν ἡ ἀχρείαν. 

28. ϑεχτ. δᾶν. τηϑῖ}. Υ11 92. οἱ δὲ Πυϑαγοριχοὶ τὸν λόγον μέν φασιν 
[πᾶχη]. χριτήριον εἶναι), οὐ κοινῶς δέ, τὸν δὲ ἀπὸ τῶν μαϑημάτων περιγινό- 
μενον, χαϑάπερ ἔλεγε καὶ ὁ ᾧΦ., ϑεωρητικὸν τε ὄντα τῆς τῶν ὅλων φύσεως 
ἔχειν τινὰ συγγένειαν πρὸς ταύτην, ἐπείπερ ὑπὸ τοῦ ὁμοίου τὸ ὅμοιον κατα- 
λαμβάνεσϑαι πέφυχεν ([οἱσὶ Επηρ. ἔτ, 109). 

Β. ΕΒΑΟΜΕΝΤΕ. 

ΦΙ.ΖΟ.Ο.Ι͂ΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΣΙΟΣ 

ΥΩ. Α1 (β. 243, 14. 28), 8 (5.. 244,20) θιοο. ΧΠῚ δὅ (οὔθ 5. 156, 21) 

ΙΑΜΒ1,. Υ. Ρ, 199 (οὔθη 3. 81 ἡ. 11). 

1. [Βδοκῃ ῥηϊοίαος 8. 45] Ῥιοα. ΠΠ 86 δὺβ Ῥοιηθίτοβ Μαρηθ8 

[Δ 1 85. 248, 80) Περὶ φύσεως ὧν ἀρχὴ ἥδε “ἃ φύσις δ᾽ ἐν τῶε 

ΕΟΗΤΕ ΕΒΑΟΜΕΝΤΕ ὕβεμ ΙΒ ΝΑΤΟΒ. 

1. Ὁῖο Ναίασ παγὰ αὔϑῦ θεῖ ἄἀθὺ Ὑ͵οιἑογάπυηρ δὰ8 ΤΠ θρτθηζίθιη 
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2580 32. ΡΗΠΌΠΑΟΞ 

χόσμωι ἁρμόχϑη ἐξ ἀπείρων τὸ χαὶ περαινόντων χαὶ 

ὅλος ὃ κόσμος χαὶ τὰ ἐν αὐτῶι πάντα". 

2 [Β. 47] β'Τ0Β. Εδ].1 21, 78 [ρ. 187, 14 Ὑ͵δοῖβη.) Ἐχ τοῦ Φιλο- 
λάου περὶ χόσμου. ἀνάγκα τὰ ἐόντα εἶμεν πτι΄άντα ἢ περαΐ ἐ- 
ψοντα ἢ ἄπειρα ἢ περαένοντά τὸ χαὶ ἄπειρα, ἄπειρα 
δὲ μόνον (ἢ περαίνοντα μόνον) οὔ χα εἴη. ἐπεὶ τοένυν 
φαίνεται οὔτ᾽ ἐκ περαινόντων πάντων ἐόντα οὔτ᾽ ἐξ 
ἀπείρων πάντων, δῆλον τἄρα ὅτε ἐκ περαινόντων τὲ 
χαὶ ἀπείρων ὅ τε χόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῶι συναρμόχϑη. 
δηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἔργοις. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐχ 
περαινόντων περαΐίνοντι, τὰ δ᾽ ἐκ περαινόντων τὸ καὶ 
ἀπείρων περαίνοντί τε χαὶ οὐ περαίνοντι, τὰ δ᾽ ἐξ 
ἀπείρων ἄπειρα φανέονται (εὶ. ΘάΜμΑΒβο, Ι 101, 8 Βὰ. τὸ ὃν 
ἐχ πέρατος χαὶ ἀπείρου, ὡς ἔν τε Φιλήβωι ἴρ. 238] λέγει ὁ Πλάτων 
χαὶ Φ. ἐν τοῖς Περὶ φύσεως. 8. Α 9). Εοϊροη οὶ ΒιοὈ. ἔτ. 4---7, 

8 [Β. 49] ΙΑΜΒ:, ἱπ Νίοοπι. Ρ. 7, 24 Ῥίβι, ἀρχὰν γὰρ οὐδὲ τὸ 
γνωσούμενον ἐσσεῖται πάντων ἀπείρων ἐόντων χατὰ τὸν 
Φιλόλαον. 

. 4 [Β. 68] Κ'.ΤΟΒ. Εδ].1 21, Τὴ (ρ. 188, ὅ 7] χαὶ πάντα γαμὰν 
τὰ γιγνωσχόμενα ἀριϑμὸν ἔχοντι" οὐ γὰρ οἷόν τε οὐδὲν 
οὔτε νοηϑῆμεν οὔτε γνωσθῆμεν ἄνευ τούτου. 

ταηα Βορτθηζθπάθπιὶ Ζυβαπιπιθηροξαριί, πῖθ ἄθηπμ δὺο ἀἰθ ρᾷπζο ΥΥο]ῦ- 
ογάπαπρ πᾶ 41168 ἴῃ ἴἢγ αἰ ἀἰόϑοηι δοίη δαβίθῆί. 

3, Νουύνοπαϊρ πιᾶββοπ αἷθ γογμβαπάθμθῃ ᾿ίηρθ θηὐνθαθυ 8110 ὃθ6- 
δτθηΖθηα οὐδοῦ ἀΠΡΘρτθησὺ οὗδὺ Ὀοἰἀθ5 ζαρ]θίοἢ βοὶπ, Ῥαρθρθπ πὰγ ἀπ- 
Ὀορτθηζί ζοᾶθυ πὰγ Ὀθρτοπσθπᾶν Κὔμμθη 8ἰθ ΜΟὮΙ πἰομΐ βοῖὶῃ. )8 5816 
πὰη ΟὔἶθηθΑΥ θοῦ δὺ8 δυο Βθρτθηζθπᾶθπὶ Ὀθβίθῃθη ποοῖ δὰβ ᾿ἰδαΐθγ 
Ὁπρθορτϑησέθιη, 80 ἰδὺ ἀοοῖ Κίαυ, ἀ888 αἴθ ΥΥ δ ἑοσάπυηρ ἀπὰ τγὰ8 ἱπ ἴὮΣ 
ἰϑὲ, 8δὰ8 Βορτθηζοπάθῃ ὑπᾶὰ {Ππρϑρτθηζίθηη Ζυβδιηπηθηροῦιρί ἰϑύ, δας 
βὅμητηρ δι ἢ αἴθ Βοορδοβίσμηρ 8ἃπ ἄρα θυ κοι ἀρογοίη, Π θη ἀἰθ᾽θηῖρθη. 
γο ἰθπθη, ἀϊ6 δὰ8 Ὀορτθηζοπάθη ζέπίθη σοδίϊ δέ τυογᾶθη, Ὀϊάθη αγθηζθῃ, 

αἴθ ἀροῦ δὺὰβ θδρτθηζθηάθη πᾷ Ὁπρορτθησζίθῃ σοδέϊ οί τυογθπ,, ὈΪ4Θη 
οἰποβίριϑ Οσθπζθη δηἀθγηΐθι]β ἀπο} πού; ἀἶθ πα] ἢ ἀὰ8 ἀπ θθρτθαζίθῃ 
1πίοη πο !]ἀθύθῃ πογᾶάθῃ βιοι (δεὶ 46. ὥπίογϑο ἢ.) 815 ἀμθθρτθηζί 
Βογδ ββίθι θη. 

8. Οὐογμδυρὺ πὶγᾶ 68 πίομῦ θἰπιηδὶ οἷα ΟὈ]θκὺ ἀθν Ἐτκθηπεηΐβ σϑῦθῃ 
Κόμηθη, πη π 81168 Ἀπθθρτθησὺ ΜᾶγΘ, 

4, πᾶ ἱπ ἄον Τμαὺ μαὺ ὰ 41105ὁ τγαὰᾶβ πιϑὴ ΘΙ ΚΘΉΠμΘη ΚΆΠΠ οἷπθ 
Ζ8}1, Ὄρθῃη οὔθ 86 ἰᾶᾷ88ι βίοι πἰομ 8. ϑυέαβϑβθη οὗθσ θυ κθπῆθῃ. 
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δ [Β. ὅ8)] «--- -- 7. [Ρ. 188, 9] ὅ γα μὰν ἀριϑμὸς ἔχει δύο 
μὲν ἔδια εἴδη, περισσὸν χαὶ ἄρτιον, τρίτον δὲ ἀπ᾽ ἀμ- 
φοτέρων μειχϑέντων ἀρτιοπέριττον᾽ ἑκχατέρω δὲ τῶ 
εἴδεος πολλαὶ μορφαέ, ἃς ἕχαστον αὐταυτὸ σημαΐένει. 

6 [Β. 62] --- -- 74. [ρ. 188, 14, ογρᾶπεί δὰ5 Νίοοπι. βαγῃι. 9 Ρ. 252, 
1798] περὶ δὲ φύσιος χαὶ ἁρμονέας ὧδε ἔχει" ἁ μὲν ἐστὼ 
τῶν πραγμάτων ἀίδιος ἔσσα καὶ αὐτὰ μὲν ἁ φύσις ϑείαν 

γε καὶ οὐχ ἀνϑρωπένην ἐνδέχεται γνῶσεν πλέον γα ἢ ὅτι 
οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν οὐϑὲν τῶν ἐόντων χαὶ γιγνωσχόμενον ὑφ᾽ 

ἁμῶν γε γενέσϑαι μὴ ὑπαρχούσας τᾶς ἐστοῦς τῶν πρα- 

γμάτων, ἐξ ὧν συνέστα ὃ χόσμος, χαὶ τῶν περαινόντων 

καὶ τῶν ἀπείρων. ἐπεὶ δὲταὶ ἀρχαὶ ὑπᾶρχον οὐχ ὁμοῖαι 

οὐδ᾽ ὁμόφυλοι ἔσσαι, ἤδη ἀδύνατον ἧς κα αὐταῖς κο- 
σμηϑῆναι, εἰ μὴ ἁρμονέα ἐπεγένετο ὡιτινεῶν ἅδε τρό- 

σίωε: ἐγένετο. τὰ μὲν ὧν ὅμοῖα καὶ ὄμόφυλα ἁρμονίας 

οὐδὲν ἐπεδέοντο, τὰ δὲ ἀνόμοια μηδὲ ὁμόφυλα μηδὲ 
ἐσολαχῆ ἀνάγκα τᾶι τοιαύται ἁρμονέαι συγχεχλεῖσθϑαι, 
οἵαι μέλλοντι ἐν χόσμωι κατέχεσϑαι. ἁρμονέας δὲ μέ- 
γεϑός ἐστι συλλαβὰ χαὶ δι’ ὀξειᾶν᾽ τὸ δὲ δι᾿’ ὀξειᾶν 

ὃ. Τ)ιῖ6 Ζ8Δ}1} Βαῦ 8θῸΥ ἔβυπθου ξυγοὶ Ὀθβοηᾶθγθ ΕΌσηθη, ΤΠπρταάθθ πὰ 
Οταάθθ πὰ οἷπθ ατίξίθ δὺϑ Ὀοίάον Μίβομυαηρ ϑηἰβίαπάθμθ, Οτϑα-Πη- 
δταᾶθβ, Φοὰθ ἀθὺ Ὀοϊάθη ἘΌΓθη Παύ υἱθ]θ (ἰββία!ϊἐθῃ, αἴθ ͵16498 Ὀίησ 
γῸΠ 586] 8ὺ δηζοῖρι, 

6. Μὶς Ναίαν υπὰ Ἡωλοοεν νου μδ]0 68. βίο 8ο! ἀδβ ἥββθῃ ἀδγ 
Πίηρο, ἀδ8 ονῖς ἰδέ, υπὰ ἀΐθ Ναίισ βῈ 8610 80 ογέογαθγὶ ρος]! οῃθ ἀπὰ 
ποῦ ΤΘΩΒΟΒ]Π Ομ ΕἸἸΠϑομέ, πὰ ἄ885 18 παύγ ον πἰσμίβ σὸπ ἄθῃ σοὺ- 
Βαπάθπθῃ ρθη δυο} ΔῸΣ γῸΠ ὑη8 οὐ Καηπὺ τογάθῃ Κὄηηΐθ, θη ἀδ5 
γόβοη ον Τίηρθ, δι18 ἄθπθῃ αἷθ Ὑἑοσάπαπρ θηίβίδη, βοο }] ἄθν Ὀθ- 
δτοησθηᾶθῃ πῦῖθ ἀθὺ ἀπθορτθηζίθῃ, πἰομύ σὰ ατυπᾶθ ᾿ᾶρθ. Τ)α δθϑὺ ἀἶθβθ 
δεϊάεπ Ῥτὶποὶρίθη (2 μπᾶ 2) 418. ἀπρ]οίομθ ἀπ ἀπνοσπαπαάίθ σὰ ατιιπᾶὰθ 
Ιασθη, 80 τᾶτθ 68 ἴβηθη ἀπτηῦρ! ἢ σϑύγθϑθῃ Ὀθγοὶίβ ἴῃ αἴθ Ὁ οἰ ογάπαηρ, 
οἰηζαίτοίθῃ, θα πἰομῦ ἀἰο Ηδυποηἶθ ἄδΖα μοϑἰζοτηπιθη τ ἄγθ, τνῖθ ἀἴθβθ δι ἢ 

᾿ΠΊΘΥ Ζὰ βίαηἀθ Και, 1248 ΟἸ]οίομο υπᾶ Ὑ) υπσαπάϊο θά γέ 8 ἀοοῖ πἰπ)- 
ΠΟΥ ἀο᾽ Ηδγιηοηΐθ, ἀασθρθα πλὰ88 ἀδ8 ΤΠηρ]οίομθ ἀπ ΤΠ ηνουναπάϊ ππά 
ὉΠρΙ οἷο Ὑογίο!θ ἀυγοῦ οἷηθ 580 100ῃ60 Ηδγιηοηΐθ ΖΒ ἢ ΠΘΏΡΘΘΟΏΪΟΒβθα 
πογάθη, ἀὐυγοῖὶ ἀΐθ βἰθ ἱπὶ Βίαπαθ βἰπὰ ἴῃ ἀον Ὑ͵θἐοσάπαηρ ΖΒδιηπΊθη- 

Θο ἢ] θη σὰ πογάθῃ, 
Το. δγπιοπίθ (Οοίαυθ 1 : 2) ατὅδ8θ ἀπιξαβϑὺ ἀἰθ Θαδτίθ (8 : 4) υπὰ 

Θυϊπίο (2 : ὃ. ῖθ Θαυϊπίθ ἰδὲ 806. ἀπὶ θἴπθη Οδηζίοι (8 : 9) στὅββον 
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μεῖζον τᾶς συλλαβᾶς ἐπογδόωι. ἔστι γὰρ ἀπὸ ὑπάτας 

ἐς μέσσαν συλλαβά, ἀπὸ δὲ μέσσας ἐς νεάταν δι᾽ ὀξειᾶν, 
ἀπὸ δὲ νεάτας ἐς τρίταν συλλαβά, ἀπὸ δὲ τρέτας ἐς 

ὑπάταν δι ὀξειᾶν' τὸ δ᾽ ἐν μέσωι μέσσας καὶ τρίτας 
ἐπόγδοον" ἁ δὲ συλλαβὰ ἐπίτριτον, τὸ δὲ δι’ ὀξειᾶν 
ἡμιόλεον, (τὸ διὰ πασᾶν δὲ διπλόον. οὕτως ἁρμονία 
πέντε ἐπόγδοα χαὶ {δύο) διέσιες, δι᾽ ὀξειᾶν δὲ τρία 
ἐπόγδοα καὶ δίεσις, (συλλαβὰ δὲ δύ᾽ ἐπόγδοα καὶ διέσιρ). 

γε. ΒΟΕΤΗΙΌΒ ἰπβῖ, τππ8. ΠῚ 8 ἢ. 2718, 11 Ετὶϑά). Ῥλέοϊαμβ ἐσέ ἤαθο αἰ- 
φιθ δῖ8δ ηΐπογα βραΐία ἰαϊδδιι8 ἀεβηϊονίδιιθ ἱἑμποϊιαϊέ: ἀϊοδὲθ, ἱπφιῖξ, εεὲ 
ϑραϊιπενι αὐτὸ Ἠιαίον 8 ϑεβᾳιὶίενγίϊα ργορονγίϊο ἀμοῦι8 ἑοηἶδ. σοηληνα 
υέγοὸ 68ὲ 8βραΐζίιενι, φιίο Ἠιαΐὶοῦυ ε8ὲ βοϑδηιϊοοίαυα ργορονγίϊο ἀπαῦυβ 
ἀϊοδβὶδι 8, ἰᾷ εδὲ ἀπμοῦδμβ δοηιϊοη ἐδ εἰπονῖδιι8. 8οπήέδβηια 6δ8ὲ ἀϊηιῖ- 

ἀΐιηι οοηιηια δ, ἀϊαϑονίβηια ὑεγὸ αἰνηϊάϊμηι ἀΐεβεοϑβ, ἰὰ ε8ὲ 8εη- 
ἐἑοπὶὶ πεϊπον δ, 

Ἰ[Β. 91] ΒΚΤΟΒ. Ἐπ]. 1 21, 8 ἰρ. 189, 17 7] τὸ πρᾶτον ἀρ- 
μοσϑέν, τὸ ἕν, ἐντῶι μέσωιτᾶς σφαίρας ἑστία καλεῖται. 

8 [Β. 160] ΙΑΜΒΈΙ, ἱπ ΝΊο, Ρ. 77, 9 ἡ μὲν μονὰς ὡς ἂν ἀρχὴ οὖσα 
πάντων κατὰ τὸν Φιλόλαον (οὐ γὰρ ἕν φησιν ἀρχὰ πιάντω νὴ) κτλ. 

9 [Β. 189] --- - ρ. 19, 21 ἑτέρου γὰρ καιροῦ διερευνᾶν ἐπὶ 
χελέον ττῶς καὶ τετραγωνισϑέντος ἀπὸ τῆς στιχηδὸν ἐχϑέσεως τοῦ 

ἀριϑμοῦ οὐκ ἐλάττονα πιϑανὰ ἐπισυμβαένει φύσει καὶ οὐ νό- 

μωι, ὥς φησι που Φ. 
10 [Β. 01] ΝΊΟΟΜ, δεζμπ). 1119 }.116,2 ἁρμονία δὲ πάντως ἐξ ἐναν- 

418 ἀἰθ Θιυδτίθ, Ῥθηη σὸὰ ον Ηγραίθ (5) 8 τὰς Μϑβο (44) ἰβὺ οἷῃθ 

Φυδτίθ, γὸὴ ἀοσ Μεβθ ζὰν Νοίθ (1) οἷπθ Φαϊπίβ, σοῦ ἀθὺ Νιοίθ ζὺγ 

Ταϊο (Π, δράϊογ Ῥαγαμπιθ56) οἴπθ Φυδτίθ, σοι ἀον Τυΐθ (ΗΠ) σὰς Ηγραίο () 

οἷῃθ Φυϊηίθ, Ζνίβοβθη Τυϊΐθ (41) ἀπὰ Μρθδ6 (4) Ἰἰοσὶ οἷα. αδησίοπ. ἴθ 
Φυδγίθ δθοσ μαὺ ἀδβ Ὑομα] πηἰβ 8 : 4, ἀΐο Θυϊηὺθ 2 : 8, ἀΐο Οοἰανθ 1 : 2. 

830 Ὀοβίθεῦ ἀΐθ Οοἰανθ δὰ8 ἔζηξ Οαδηζίδμπθη ὑπὰ ζιοὶ Ηδὶ ίδηθη, ἀἱϊθ 
υϊηΐθ δὰ8 ἀτοὶ ἀδησίποη ἀπ οἴπθ Ηδὶίοη, ἀΐθ Θιυδγίθ δὰβ ζϑοὶ 

Οἰδησίδηθη ππᾶ οἰμθῃ ἨδΙθίοη. 
16 Τ οβὶβ (948: 956) ἰδὲ 85 Τηΐουνδι!, ἅτ τυϑίομο8. αἰθ Ῥγοροσγέοι 8: 

(ἀ Φιιαγἐδ) φσυῦββου ἰδὺ 418. χυγοὶ αδηζίδηρ (1993: 948). ΤΔ8 Κοπιηὴὰ ΔΌ6γ ἰδὲ 
ἄδ5 Τπΐουν 81}, απ ἡγϑ οο8 αἴθ Ῥγορογίοη 8 : 9 (ἄδν Θαηζίοη) στῦββου ἰβῦ 418. Ζυνοὶ 
Τίρβοπ ἃ. ἢ. χυγοὶ ΚΙοίποτο Ἠδὶθιῦηθ, 45 βομίβηηδ ἰδὲ ἀἴο ΗΔ ἀθ8 Κοπιπιδ, 
ἀδ8 ΠΊ βο  βπια ΔΌΣ ἀἰθ ΗδΙο ἄθγ Ὁ οβίβ ἀ. ἢ, ἀθβ ΕἸ οίπουοη ΗδΙ ΓΟΏΒ. 

ἴ. Τ)αβ Ζιδσβὺ Ζζιιβδιηηθηροίαρίο, ἀι5 Εἶπ, ἴῃ ἄθν Μιεθ ἀθγ Καυροὶ 
μοῖββὺ Ηογά. 

8. ἘΠὴ58 ἰδὲ 411ὁ6Υ προ Αηέΐδηρ. 
9. οι Ναίΐυν, πίον ἀαγοι βαίζιηρ. 
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τίων γένεται᾽ ἔστι γὰρ ἁρμονία πολυμιγέων ἕνωσις καὶ 
δέχα φρονδόντων συμφρόνησεις. ΤΈΕΟ βπιγτη. Ρ. 12, 10 χαὶ οἱ 
Πυϑαγοριχοὶ δέ, οἷς πτολλαχῆε ἕπεται Πλάτων τὴν μουσικήν φασιν 
ἐναντέων συναρμογὴν καὶ τῶν πολλῶν ἕνωσιν χαὶ τῶν δίχα φρο- 
γούντων συμφρόνησιν. 

11 [Β. 139. 100] ΤΉΕΟ βιγτη. 100, 10 περὶ ἧς [ἅδον ἀΐθ Τ)61κ88] 
καὶ ᾿Αρχύτας ἐν τῶι Περὶ τῆς δεχάδος χαὶ Φ. ἐν τῶι Περὶ φύ- 
σιος πολλὰ διεξίασιν [νᾳὶ. Α 138]. ΚΤΟΒ. Ἐπ]. 1 Ῥτοοθαι, οοσ. 8 [Ὁ. 16, 
20 Ὑ7.1 Φιλολάου. 

ϑεωρεῖν δεῖ τὰ ἔργα καὶ τὴν οὐσίαν τῷ ἀριϑμῶ 
χκαττὰν δύναμιν ἅτις ἐστὶν ἐν τᾶι δεχάδι᾽ μεγάλα γὰρ 
χαὶ παντελὴς χαὶ παντοεργὸς χαὶ ϑείω χαὶ οὐρανέω 
βέω χαὶ ἀνθρωπένω ἀρχὰ χαὶ ἁγεμὼν χοινωνοῦσα κ᾿ κ 
δύναμις καὶ τᾶς δεχάδος. ἄνευ δὲ τούτας πάντ᾽ ἄπειρα 

καὶ ἄδηλα καὶ ἀφανῆ 
γνωμιχὰ γὰρ ἁ φύσις ἁ τῶ ἀριϑμῶ καὶ ἡγεμονιχὰ 

χαὶ διδασχκαλικὰ τῶ ἀπορουμένω παντὸς χαὶ ἀγνοου- 
μένω παντί. οὐ γὰρ ἧς δῆλον οὐδενὶ οὐδὲν τῶν πρα- 
γμάτων οὔτε αὐτῶν ποϑ᾽ αὑτὰ οὔτε ἄλλω πρὸς ἄλλο, εἰ 
μὴ ἧς ἀριϑμὸς καὶ ἃ τούτω οὐσία. νῦν δὲ οὗτος κατὰν 

ψυχὰν ἁρμόζων αἰσθήσει πάντα γνωστὰ χαὶ ποτάγορα 
ἀλλάλοις κατὰ γνώμονος φύσιν ἀπεργάζεται σωματῶν 
χαὶ σχίζων τοὺς λόγους χωρὶς ἑχάστους τῶν πραγμά- 
τῶν τῶν τὲ ἀπείρων χαὶ τῶν περαινόντων. 

10. ῖΆΘ Ηδγπιοπίθ ἰδὲ Ὀαπίρθμβομίοσ Ὀίηρο Εἰηίραπρ ὑηὰ γοῖ- 
ϑομθάθα φϑβειηπηῦθσ Ζ 58 Π)η)6 58εἰ πηπτηρ,, 

11. Ὁῖο ΥΥγΚβαιικοὶῦ πὰ ἀδ8 Ῥθβοι ἀθὺ ΖΘὨΪ πλυ88 πϑὴ Ὡδοΐ ἀοΓ 
Κταῖρ Ὀθαγίοι θη, αἷθ ἰπὰ ἄθν ΖθμΣϑὩ] Ἰορί. Ὠθμη 8[6 ἰβύ στοόββ, 81168 
νο]οπ θη, 41165 τ γκοηὰ ἀπά Απέδηρ ἀπὰ ΕΒ τοσῖη ἀθ5 σοι! ΠΟ μ θη, Βἰπηπν- 
᾿Ιβοῦθα ἀπὰ τηθη ΒΟ ] ΙΒ θη 1ϑθθηβ, 516 πἰπηπιῦ 61} κα πὶ κ Κτλίξ διοἢ ἀθγ 
ΖΘΒηΖΔὮ]. ΟἿ 6 ἀϊθθθ 806 γ ἰϑὲ 41168 ἀπ θορτθηζῦ απ ἀηἀουν οι πὰ πῃ ΚΙαν, 

θη ἀΐο Ναίυν ἀθγ Ζ881 ἰδὲ Κοηπεμίββρομάθπά, ἔα μγθηα ἀπά Ἰθὰ- 

τοηᾶὰ ἐγ 1θρ]Π μοι ἴῃ Ἰθρ] ομθαι Ὠίηρθ, ἀδβ ἴμπὶ Ζυγθ 6] μαῦυ οάθῦ ἀπὃθ- 
Καηπύ ἰδὲ, θη πἰοδέθ νοι ἄθῃ Ὠίηρθη τᾶτο ἰγροπάνοπι Κίασ πθάθυ ἰὴ 
ἰῆτοπη ον] πἶββθ Ζζὰ βίο ποοὴ Ζὰ δηᾶάθυῃ, πῃ αἷθ Ζ8}1 πίοι τᾶγθ 

παπᾶ ἴῃς οβοη. β'ο δθϑι Ὀτὶπρύ βδἰθ 4116 Τίηρθ πιϊδ ἀθσ β''μ πο βϑτγ- 
πϑδηθηρ ἰπ Εἰπ Κη ἱπη γ ΒΔ 1] ἀογ 3'6616 ἀπᾶ τηδομξ 816 ἀδάσσοι. Κοπηῦ- 
ἸοΒ απᾶ οἰμαπάθσ ϑηἰβρυθοβοηα Ὡδο ἀ685 αποπιοιβ Ναίαγ, ἰμάθπι 86 
ἴθπϑη Κ τρου ο οὶ σγου θὲ πὰ ἀΐο Ὑ  Υμ] ηΐθβθ ἄθὺ Ὀθρτθηζοπάθῃ ἀπὰ 
ἀπθορτοηζίθη Πίηρο 6] ]Ομ08 ἐγ βίο βοβοίαϑί. 
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ἔδοις δέ χα οὐ μόνον ἐν τοῖς δαιμονίοις χαὶ ϑείοις 

πράγμασι τὰν τῶ ἀριϑμῶ φύσιν καὶτὰν δύναμιν ἰσχύ- 
ουσαν, ἀλλὰ καὶ ἐντοῖς ἀνϑρωπεικχοῖς ἔργοις καὶ λόγοις 
πᾶσι παντᾶ καὶ κατὰ τὰς δημιουργίας τὰς τεχνιχὰς 
πάσας καὶ χατὰ τὰν μουσιχάν. 

ψεῦδος δὲ οὐδὲν δέχεται ἁ τῶ ἀριϑμῶ φύσις, οὗ 
ἁρμονέα" οὐγὰρ οἰχεῖον αὐτῶ ἐστι. τᾶς τῷ [τοι] ἀπείρω 
καὶ ἀνοήτω καὶ ἀλόγω φύσιος τὸ ψεῦδος καὶ ὁ φϑόνος 
ἐστί. 

ψεῦδος δὲ οὐδαμῶς ἐς ἀριϑμὸν ἐπιπνεῖ" πολέμιον 
γὰρ καὶ ἐχϑρὸν τᾶι φύσει τὸ ψεῦδος, ἁ δ᾽ ἀλήϑεεα οἱἰ- 
χεῖον χαὶ σύμφυτον τᾶι τῶ ἀριϑμῶ γενεᾶι. 

12 [Β. 160] --- --- [Ρ. 18, ὅ ὙΥ͂. υἀπηλἱθθ! θαῦ πϑοὶ ἔτ. 11. νρῖ. Α 16] 
χαὶ τὰ μὲν τᾶς σφαίρας σώματα πέντε ἐντί, τὰ ἐν τᾶι 

σφαίραι πῦρ (καὶ) ὕδωρ καὶ γᾶ καὶ ἀήρ, καὶ ὁ [ἃ τᾶς 
σφαέρας δλχὰς πέμπτον. 

18 [Β. 169] ΤΉΕΞΟΙ,. αὐϊίμη. Ρ. 20, 86 Αβ. χαὲ τέσσαρες ἀρχαὶ τοῦ 
ζώιου τοῦ λογιχοῦ, ὥσπερ χαὶ Φ. ἐν τῶι Περὶ φύσεως λέγει, 
ἐγχέφαλος, καρδία, ὀμφαλός, αἰδοῖον. χεφαλὴ [ἐγκέφαλος ) μὲν 
νόου, καρδία δὲ ψυχῆς καὶ αἰσϑήσιος, ὀμφαλὸς δὲ ῥι- 
ζώσιεος καὶ ἀναφύσιος τοῦ πρώτου, αἰδοῖον δὲ σπέρ- 
ματος [καὶ] κχαταβολᾶς τε καὶ γεννήσιος" ἐγκέφαλος δὲ 

θὰ Καηηϑὺ ἀἷθ Ναίαν ἀθὺ Ζ8}1 υπὰ ἴῃχο Κσαξ' ηἰομὺ Ὁ]οβ8 ἴῃ ἄθη 
ἀδηηοπίβομθη ἀπ οι ομθπ Τηρθῃ τ Γ κβαπ) Βθμθη, βοπάθσηι δυο ἄθθγα}} 
ἴῃ 8116 ΤΘ ΒΟ ΠΪΙΟἤθη ὙΘΚοὴ ὑπὰ Ὑῇοτγίθπ, βονὶθ δυο ἰῃ 8116 ἰθοὶ- 

Ὠἰβοθη Ὑ οποία ρθη ἀηα ἰπ ἀοῦ ΜΚ. 
ΝΙΟΝίΒ νοὰ Τρ πἰπιπιὶ ἀἰθ Ναίαγ ἄἀθὺ ΖΔἘ], ἀἰθ Ηδτιηοηΐθ Ὀαβίϊσί, 

ἴῃ βοἢ δυΐ, Τθηῃ ΘΓ ἰβὺ ἴῃγ πίοῃῦ οἷσθῃ, Αἀὔοὺ ἀθὺ Ναίυσ ἀθβ ὕ- 
Ὀορτθηζίθῃ πᾶ {Ππδἰππΐσθη απα {Ππνϑγη ἀπξθρθη ἰδὺ Γς ὑπὰ Νοία οἰρθῃ. 

Ιλ αὔοῦ Ὀ]ᾶδε πἰθ ἰπ ἀἰθ Ζ8}1] Ηἰπθὶπ, Ὠθηῃ ἀδγ 1μὰρ ἰδὺ ἀθγ 
Ναί πγουβο] ἰομοσ Ἐδὶπά, ἀΐθ ὙΥ̓ΔΕγ μοῦ ΔΌΘΣ ἄθπι θβο]θομίθ ἀοὺ 

ΖΔ] νοῦ Ηδυβθ 88 ΔηρΌΡΟΥΘΗ. 
12. πὰ ζῦᾶγ ρἰθοῦ οβ ἔὰηξ Κῦγρθυ ἀθὺ ὙΥ̓ϑιἐκαρθὶ, αἷθ ἰπ ἀογ 

Κυρθὶ Ὀοβπα]ομθα: Εθαθυ, Ὑγαβθοσ, Εγάθ ὑπὰ Γλιῦ, ἀπᾶ 815 ἔῃ νοῦ 

ἀδ8 (δαμο σοὶ) ΤιΑϑίβο 8 (Ὁ) ἀθγ Κυροὶ. 
18. ΡῬὶογΡ Ῥγίποὶρίθη σίοδί 65 δοὶ ἄθηι υϑγπι δεσαδίεπ σεεοδόρε: 

Θεῆίγη, δῦ, Ναδεὶ πα ϑοπαπισι δα. Ἡΐϊτη ἐξέ ἀα5 Ῥγίποὶρ ἄθβ Ὑεῖ- 

βίαμάθβ, Ηβϑθιζ ἀδ8 ἀθὺ 5.6616 υπᾶὰ Ἐπηρῆπάμπηρ, Να 9] ἀδβ ἀθ8 ἀμσυ- 

261]η8 ππὰ ἘΠΩΡΟΓΘΟΙΒΘη8Β ἀθ8 Ἐπ γγο, βοΒδιηρ] θα ἀ88 ἀοΓ ϑΘδπιθηθπίς- 
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(σημαίνει) τὰν ἀνθρώπω ἀρχάν, χαρδία δὲ τὰν ζώου, 
ὀμφαλὸς δὲ τὰν φυτοῦ, αἰδοῖον δὲ τὰν ξυναπάντωγ᾽ 
πάντα γὰρ καὶ ϑάλλουσι καὶ βλαστάνουσιν. 

14 [Β. 181] Οχεμ. βίσομ. ΠΙ 11. 818. ἄξιον δὲ χαὶ τῆς Φιλολάου λέξεως 
μνημονεῦσαι᾽ λέγει γὰρ ὁ Πυϑαγόρειος ὧδε᾽ “μαρτυρέονται -- τέϑαπται. 
ῬΙλτο Θοτρ. 498.Α ἤδη του ἔγωγε χαὶ ἤχουσα τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς 
τέϑναμεν χαὶ τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο ἐν ὧι 
αἱ ἐπιϑυμίαι εἰσὶ τυγχάνει ὃν οἷον ἀναπείϑεσϑαι καὶ μεταπίπτειν ἄνω χάτω 
χαὶ τοῦτο ἄρα τις μυϑολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σιχελὸς τις [ναὶ]. Ἐμωροά. ἔτ. 
118 Δ΄. ἢ ἢ Ἰταλικὸς [ΡΠ οΙΔΟ8 παράγων τῶι ὀνόματι διὰ τὸ πιϑανόν τε χαὶ 
πειστικὸν ὠνόμασε πίϑον, τοὺς δὲ ἀνοήτους ἀμνήτους, τῶν δ᾽ ἀμυήτων τοῦτο 
τῆς ψυχῆς οὗ αἱ ἐπιϑυμίαι εἰσί, τὸ ἀκόλαστον αὐτοῦ χαὶ οὐ στεγανόν, ὡς τετρη- 
μένος εἴη πίϑος, διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπειχάσας ... καὶ φοροῖεν εἰς τὸν τετρη- 
μένον πέϑον ὕδωρ ἑτέρωι τοιούτωι χοσχίνωι τετρημένωι. τὸ δὲ χόσκχινον 
ἄρα λέγει, ὡς ἔφη ὁ πρὸς ἐμὲ λέγων, τὴν ψυχὴν εἶναι. ΟΥαί]. 400 Ο χαὶ γὰρ 
σῆμα τινές φασιν αὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς ὡς τεϑαμμένης ἐν τῶι νῦν παρόντι. 
γεὶ. Ατηξν. ΙΥ̓͂ 1510 Ευξίϑεος [Δεξίϑεος πϑοὶ ΙΔπ}}}]. Υ. Ρ. 261 Βοἰποϑίι8) ὁ 
Πυϑαγοριχός ... ὥς φησι Κλέαρχος ὃ Περιπατητικὸς ἐν δευτέρωι Βίων [ΕἘῊ6. 
Π 803 τ. 2] ἔλεγεν ἐνόεόέσϑαι τῶι σώματι καὶ τῶι δεῦρο βίωι τὰς ἁπάντων 
ψυχὰς τιμωρίας χάριν, καὶ διείπασϑαι τὸν ϑεὸν ὡς εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις, 
ἕως ἂν ἑχὼν αὐτοὺς λύσηι, πλείοσι καὶ μείζοσιν ἐμπεσοῦνται τότε λύμαις. 
διὸ πάνεας εὐλαβουμένους τὴν τῶν χυρίων ἀνάτασιν φοβεῖσϑαι τοῦ ζῆν ἑκόντας 
ἐχβῆναι μόνον τε τὸν ἐν τῶι γήραι ϑάνατον ἀσπασίως προσίεσϑαι, πεπει- 
σμένους τὴν ἀπόλυσιν τῆς ψυχῆς μετὰ τῆς τῶν χυρίων γίγνεσϑαι γνώμης. 

μαρτυρέονται δὲ καὶ οἱ παλαιοὶ ϑεολόγοι τε χαὶ 
μάντεις, ὡς διά τινας [τινος] τιμωρίας ἁ ψυχὰ τῶι 

σώματι συνέζευχται καὶ χκαϑάπερ ἐν σάματι τούτωι 
τέϑατσιται. 

16 [Β. 131. 118] Ατπενλα. 8 Ρ. θ, 18 βοῦν. χαὶ Φ. δὲ ὥσπερ ἐν 
φρουρᾶι πάντα ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ περιειλῆφϑαι λέγων καὶ τὸ ἕνα εἶναι “αὶ το 

ἀνωτέρω τῆς ὕλης ὀεικνύει. ῬΊΙΑΥ. Ῥμδράοῃ. 610) τί ὁέ, ὦ Κέβης; οὐκ ἀχη- 
χόατε σὺ τε καὶ Σιμμίας περὶ τῶν τοιούτων ΕΥ̓́οσγουΤΠ Ομ Κοῖς ἀθ8 β Ι ὈΒαπογαΕ) 

Φιλολάωι συγγεγονότες. - Οὐδέν γε σαφές, ὠ “Σώκρατες. -- ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ 

ἐγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω. 61Ε ἤδη γὰρ ἔγωγε [ΚΘ6068] ὅπερ νυνδὴ σὺ 
ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤχουσα, ὅτε παρ᾽ ἡμῖν [ΤΠ 6Ό6η] διηιτᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων 
τινῶν, ὡς οὐ δέοι τοῦτο ποιεῖν" σαφὲς ὁὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς πώποτε οὐδὲν 
ἀχήχοα. 62Β ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν 
τινι φρουρᾶι ἐσμεν οἱ ἄνϑρωποι χαὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ 

ἰθοσαπρ απὰ Ζουραηρ. Πδ8 Ηΐγῃ θοῦ ζδοζείοἤποί) ἀδβ Ῥυϊποὶρ ἀ68 
Μρηβοθθη, ἀδ88 Ηρ ἀβδβ ἀββ Τίοσβ, ἀθσ ΝᾺΡ6] ἀδβ ἀογ Ῥῆδῃηζθ, ἀδ8 

ΟἸΙϑὰ ἀδβ 4116. ζυβδιημηθῃ θη 8110 Ὀ]μθη ἀπ πο βθῃ. 
14. Ἐξ θοζθυρθῃ δΌΘΓ δυο ἀἷθ δἰΐθῃ ΤΒθοϊορθὴ ὑπὰ β΄ζϑθῃθ, ἀ888 

ἀΐθ 356619 τηἱὺ ἀθπὶ Κῦγρϑν νυῖθ Ζὰγ βίγαζθ Ζιβδιηπιθηρϑ)οομῦ ἀπὰ π᾿ ἴμπὶ 
6 ἴπ οἰπθη ΟὙαῦθ Ὀαϑίαιίθυ ἰδὲ, 
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28ὅθ 82. ΡΗΙΓΟΓΑΟΒ 

ἀποδιόράσχειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται χαὶ οὐ ῥάιδιος διιδεῖν. οὐ μέντοι 
ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοχεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεσϑαι τὸ ϑεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπι- 
μελουμένους χαὶ ὑμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἕν τῶν χτημάτων τοῖς ϑεοῖς 
εἶναι. 82} τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, αὐ Κέβης, ἐχεῖνοι οἷς τι μέλει 
τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ σώματι πλάττοντες [παλάττοντες, 86. τὴν ψυχή» 
ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες, οὐ χατὰ ταὐτὰ πορεύονται αὐτοῖς ὡς οὐχ εἰδόσιν ὅπηι 
ἔρχονται, αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῆι φιλοσοφίαι πράττειν καὶ τῆε 
ἐχείνης λύσει τε χαὶ καϑαρμῶι ταύτηι δὴ τρέπονται ἐχείνηι ἑπόμενοι, ἧι ἐχείνη 
ὑφηγεῖται. εὶ. ΚΙΘΑγοδοΒ 8. 255, 18. 

16 [Β. 185] Ετρεμ. Εππ. Β 8. 1225᾽80 ὥστε χαὶ διάνοιαΐ τινες 
καὶ πάϑη οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν εἰσιν, ἢ πράξεις αἱ κατὰ τὰς τοιαύτας 
διανοίας χαὶ λογισμούς, ἀλλ᾽ ὥσπερ Φ. ἔφη εἶναί τινας λό- 
γους χρείττους ἡμῶν. 

ΒΑ͂ΚΧΑ͂Ι. 

11 [Β. 90] ϑὅτοβ. Ἐπὶ. 1 16, 7 [Ρ. 148, 4 7] Φιλολάου Βάχχαε. 
ὅ χόσμος εἷς ἐστιν, ἤρξατο δὲ γίγνεσθαι ἀπὸ τοῦ 

μέσου καὶ ἀπὸ τοῦ μέσου εἰς τὸ ἄνω διὰ τῶν αὐτῶν 
τοῖς κάτω. ἔστι {γὰρ) τὰ ἄνω τοῦ μέσου ὑπεναντίως 
χείμενα τοῖς κάτω. τοῖς γὰρ κατωτάτω τὰ μέσα ἐστὶν 

ὥσπερ τὰ ἀνωτάτω καὶ τὰ ἄλλα ὡσαύτως. πρὸς γὰρ τὸ 
μέσονχκατὰ ταὐτά ἐστιν ἑχάτερα, ὅσα μὴ μετενήνεχταε. 

18 [Β. 386] --- --ἶ 25, 8 [Ρ. 214, 21 7] Φιλολάου ἐχ Βαχχῶν. 
αἷἰαὶ (περὲ ἡλέου) δυβροίβ! θη 

16. σοίέ δὰϊέ αἰϊθς πὶθ ἴὰ οἷπθαι Οοἔδηρηίθ τρηδοδίοσδοπ ὠπᾶ αἷδ 
Μοπδοῆθη δἰπᾶ πῶ οἷα δέίοκ ἀθ6 Οδίίογ δαε 265. 

16. δ αΐῶν ἢαϑέη τυ" σουΐδεε Ῥογεοίοϊϊμπρεη τα 1,οἰἀθηδοδπαζίοπ 

πἰοῆέ ἐπ ἱριδόγ ον σουαϊέ τυὶδ αοὴ σοιυΐδε6 Παπαϊωπρεη, αὲδ αὐ δοϊοῆδη 

Ῥογείο!μπσοη ἐπαὰ ὥρογιοσμπσοη δογμῆθπ, Ἐπ αἰθδὲ υἱϑὶπιθητ, "ννίο ΡΆ. 
δασίε, φονῖβθθ Μοίϊνθ, ἀἰθ βιᾶγκου δἰπα 418 υἱγ. 

ΑΒ ῈΝ ΒΑΚΟΗΕΝ. 

11. (Βοῖοι) φὲθς Ῥ εϊογαπμπ ἐδί εἰπποϊἰοῆ. δὶ6 βπρ απ Ζὰ 
επίδίοθθη υοπ (δ᾽ 6 αἰ, πὰ ταῦ ὑοῦ αδΡ ΗΘ ἐπ ἀοπϑοίδοπ 
Αὐνειάπαεη παοὴ οὔεπ τυἷἱόὸ παοῖ ὠπίοπ. Ῥόππ τα οὔδπ ἥδσέ υοῦ 
ον ΜΠΊΝ6 απ υϑρ ἀϊέ δἱοῖ σὰ ἄδηι, τ9ᾳ5 ππίθη οσί, οπίρσεσεπρεδείζέ. 

Ῥέππ ΓῺ αἷο σαῆξ ὠπίοπη ἰοροπᾶσπ Ῥίπρε δὲϊδοη αἱ ἐπ (ΡΥ ΜΉΘ 

ἰοσοπᾶφη ἄας Ονογοίε ἱπᾶ ἄας {ὔῤτγίσο ἄθηι ὀπίβργθοηοπᾶ. Ῥοηη ἐπι 
Ῥεγ ἀπὲ χω ΗΠΙοΙριπκέ οἰπα δείας πἰοδπίμπροη σἰδίοἣ, ΠΗ ὠρισϑαΓ ἢ. 

18. ((ἰαὐ ἄδον αἰ ϑοππς αμδροζαϊθη.) 
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19 [Β. 86] ῬΈΟσι, ἰῃ Ἐπ], Ρ. 22, 9 Εὐῖϑαὶ, δεὸ χαὶ ὅ Πλάτων πολλὰ 
χαὶ ϑαυμαστὰ δόγματα περὶ ϑεῶν διὰ τῶν μαϑηματιχῶν εἰδῶν 

ἡμᾶς ἀναδιδάσχει καὶ ἡ τῶν Πυϑαγορείων φιλοσοφία παραπεε- 
τάσμασι τούτοις χρωμένη τὴν μυσταγωγέαν χαταχρύπτει τῶν ϑείων 

δογμάτων. τοιοῦτος γὰρ καὶ ὅ [ἱερὸς σύμπτας λόγος καὶ ὅ Φιλό- 
λαος [Φιλολάου] ἐν ταῖς Βάχχαις καὶ ὅλος ὅ τρόπος τῆς Πύυ- 

ϑαγόρου περὶ ϑεῶν ὑφηγήσεως. 

ΖΦΝΕΠΕΕΓΛΈΤΕΗ. 

20 [Β. 151] 1. Τυρὺβ ἀθ πιθπβ. Π 12 ὀρϑῶς οὖν ἀμήτορα τὸν ἑπτὰ 
ἀριϑμὸν ὃ Φ. προσηγόρευσε" μόνος γὰρ οὔτε γεννᾶν οὔτε γεννᾶσϑαι πέφυχε" 
τὸ δὲ μήτε γεννῶν μήτε γεννώμενον ἀκίνητον ἐν κινήσεε γὰρ ἡ γέννησις, τὸ 
μὲν ἵνα γεννήσηι, τὸ δὲ ἵνα γεννηϑῆι᾽ τοιοῦτος δὲ ὁ ϑεός, ὡς καὶ αὐτὸς ὃ ῥήτωρ 
ὁ Ταραντῖνος" φησὶ δὲ οὕτως" ἔστι --- ἄλλων". ΑὐΒ ἀθΙβοίΌθη πηζαν θυ Ἀβδίρθη 
ὕταμθ}16 (Ῥτοῖοβ Περὶ ἑβόομαδος  Ῥπιτο ἃ. ορίξ. 100 Ρ. 84,10 ΟὐΒη. δι᾽ ἦν αἰτίαν 
οἱ μὲν ἄλλοι φιλόσοφοι τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον ἐξομοιοῦσι τῆι ἀμήτορι Νίχηι καὶ 
Παρϑένωι, ἣν ἐχ τῆς τοῦ Διὸς κεφαλῆς ἀναφανῆναι λόγος ἔχει, οἱ δὲ Πυϑα- 
ρόγειοι τῶι ἡγεμόνι τῶν συμπαντων᾽ τὸ γὰρ μήτε γεννῶν μήτε γεννώμενον 
ἀκίνητον μένει κτλ. μαρτυρεῖ δέ μου τῶι λόγωι χαὶ ᾧ. ἐν τούτοις" ἔστι γάρ, 
φησίν, --- ἄλλων. ΑΙΝΑΤΟΙ ἀ6 ἀθοδάθ ρΡ. 85 Ηοίθεγς ἑβδομὰς μόνη τῶν ἐν- 
τὸς δεκάδος οὐ γεννᾶι οὔτε γεννᾶται ὑπ᾿ ἄλλου ἀριϑμοῦ πλὴν ὑπὸ μονάδος" διοὶ 
χαὶ καλεῖται ὑπὸ τῶν Πυϑαγορείων παρϑένος ἀμήτωρ. 

ἔστι γὰρ ἡγεμὼν καὶ ἄρχων ἁπάντων, ϑεός, εἷς, ἀεὶ 

ὦν, μόνιμος, ἀκίνητος, αὐτὸς ἑαυτῶι ὅμοιος, ἕτερος 

τῶν ἄλλων. ᾿ 
ΟΘΟΕΕΑΙΒΟΗΤΈΩ. 

ΠΕΡῚ ΨΥΧΉΣ. 

91 [Β. 104. Υεῖ. ϑροηροὶ Μιφνοῖινι. φοῖ. ΑΖ. 1846. 5. 214] 5100. Εοὶ. 1 20, 2 
Ρ. 112, 10 Υ7. Φιλολάου Πυϑαγορείον ἐκ τοῦ Περὶ ψυχῆς. Φ. ἀφϑαρτον τὸν 
χόσμον εἶπεν. λέγει γοῦν οὕτως ἐν τῶι Περὶ ψυχῆς" 

παρὸ καὶ ἄφϑαρτος καὶ ἀχαταπόνατος διαμένει τὸν ἄπει- 
ρον αἰῶνα᾽ οὔτε γὰρ ἔντοσϑεν ἄλλα τις αἰτία δυναμιχωτέρα 

19. ΤἼδοϊοσίο ἱπ σοείαϊέ υοπ πιαίποηιαίδοῆθπ Εϊσιγοπ ἰοἢγί ῬΙ]αίο 

πα ας Ῥυίπαρσογείδολο ἡ Ἠεί σε Ῥ ον’ ὠπὰ Ῥηϊοίαος ἐπ ὁπ Βακοῆεη. 

ΖΥΕΙΕΕΠ ΗΑ Έ ΤΕ, 

20. }ὲο δἰοδοπζαδὶ ἰδέ σίοίο ἢ (167) τυαϊίοτ- απα Κίπάθυ]οβθη Αἰμθπα- 

ΝΙΚο... Ῥοηη 56 ἰϑὺ ἀθγ Εὔσου ὑπὰ Ηριγβοθοῦ 81|16Υ ίηρσθ, Οοίί, 

οἰ, δυνὶρ, ΘΒ δυτ] ἢ, ἀμ Ρουθ! ΟὮ, β'ο ἢ 561} 080 ρ]οῖομ, σο 8116πὶ ἀμάθγθῃ 

γοϑυβο ίθάθῃ. 
ΟΘΕΕΑΙΒΟΗΤΕΒΑ͂. 

21. Ῥασάσῃ ὈΪοΙΌς (ας 616) Δπ0 ἢ} ἀπνογσϑηρ] οἷ πᾶ ἀηθοζυρ] οἷ αἰ 
ἀποηα] 6 Εὐσὶ κοῖς πἰπάσγοῃ. Πθηπ τῦθᾶοῦ γα βῖ0}.). οἷπθ ἃπᾶοτο νῸΠ ἰῆπΟΠ 

1915, Εταρτα. ἃ. ΌτΒΟΕτ. 11 
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208 82. ῬΡΗΙΠΟΙΑΟΒ Β. ἘΉ. 21. 

αὐτᾶς εὑρεθήσεται οὔτ᾽ ἔχτοσϑεν φϑεῖραι αὐτὸν δυνα μένα" ἀλλ᾽ 
ἥν ὅδε ὃ κόσμος ἐξ αἰῶνος καὶ εἰς αἰῶνα διαμένει, εἷς ὑπὸ ἑνὸς 
τῶ συγγενέος χαὶ χρατίστω χαὶ ἀνυπερϑέτω χυβερνώμενος. ἔχει 

δὲ καὶ τὰν ἀρχὰν τᾶς κινήσιός τε καὶ μεταβολᾶς ὁ κόσμος εἷς 
ἐὼν καὶ συνεχὴς καὶ φύσι διαπνεύμενος καὶ περιαγεόμενος ἐξ 
ἀρχ(ᾶς ἀγιδίου" καὶ τὸ μὲν ἀμετάβλατον αὐτοῦ, τὸ δὲ μεταβάλ- 
λον ἐστί" χαὶ τὸ μὲν ἀμετάβολον ἀπὸ τᾶς τὸ ὅλον περιεχούσας 
ψυχᾶς μέχρι σελήνας περαιοῦται, τὸ δὲ μεταβάλλον ἀπὸ τᾶς σε- 
λήνας μέχρι τᾶς γᾶς. ἐπεὶ δέ γε καὶ τὸ κινέον ἐξ αἰῶνος ἐς αἰῶνα 
περιπολεῖ, τὸ δὲ κινεόμενον ὡς τὸ κινέον ἄγει οὕτως διατίϑεται, 
ἀνάγκη τὸ μὲν ἀειχίνατον τὸ δὲ ἀειπαϑὲς εἶμεν᾽ καὶ τὸ μὲν νῶ 
καὶ ψυχᾶς ἀνάχκωμα(ἢ πᾶν, τὸ δὲ γενέσιος καὶ μεταβολᾶς" καὶ τὸ 
μὲν πρῶτόν τε δυνάμει χαὶ ὑπερέχον, τὸ δ᾽ ὕστερον καὶ καϑυ- 
περεχόμενον᾽ τὸ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ μὲν ἀεὶ ϑέοντος 
ϑείου τοῦ δὲ ἀεὶ μεταβάλλοντος γενατοῦ, κόσμος. 

διὸ χαὶ καλῶς ἔχειν ἔλεγε, κόσμον ἦμεν ἐνέργειαν ἀΐδιον 
ϑεῶ τε καὶ γενέσιος κατὰ συνακολουϑίαν τᾶς μεταβλατικᾶς φύ- 
σιος. καὶ ὃ μὲν (εἷς) ἐς ἀεὶ διαμένει χατὰ τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως 
ἔχων, τὰ δὲ καὶ γινέμενα καὶ φϑειρόμενα πολλά" καὶ τὰ μὲν (ἐν) 
φϑορᾶι ὄντα χαὶ φύσεις καὶ μορφὰς σώιζοντι χαὶ γονῆι πάλιν 
τὰν αὐτὰν μορφὰν ἀποχαϑιστάντι τῶι γεννήσαντι πατέρε καὶ 
δημιονυργῶι. 

ννἰσκουάθ ὕτβδοιο πάθῃ ἰαββοη, αἴθ βίδυκοῦ τ ἄγΘ 418 δἷ9 (6 Ῥγεϊἐβθοῖθ ἢ) πΟΟΝ 

οἷπθ νὸς δύββθη ὙἱκΚοηᾶο,  οὴθ αἷο ΥΥ 6 νοτηϊοπίοη ὔπηΐθ. ὙΊΘΙ ΘῊΡ ὙΤᾺΣ 
ἀἴοβο οὶ ῦ νοὴ Ἑπνὶρ κοῖς μον πᾶ Ὁ] δὲ ὈΪδ ἰη Εν ρ κοῖς. Ἐπ ρἰθθὲ πὰῦ ἘΠῚὴῸ 
πα βἷθ γα ΠΣ νῸπ Εἰποπι ροίθηκέ, ον ἴῃ Ὑοβοηβυοσυγαπαῦ, Αἰπιβομρ᾽ υπὰ 
πη θυ γοΠΙΘἢ ἰδ. Αποὴ μαΐ αἴο ὙΥΘΙΌ 418. οἱ ηζίροσ, Ζυβδιπιθπ δηρ που ππὰ 
γῸὴ (ΟΥ Ναίασ ἀσγοῦν ΘμτοΣ ὑπ τππηροαγο ον Κὐνροῦ θη Απίδηρ ἀθῦ Βονορτης 
πᾶ γον πἀθγιηρ γὸπ Θυγὶροπ ΑἸΐδληρ δὴ. πᾶ ζυγαῦ Βοϊπᾶοι β'οῦ 6 γ οἷπθ 
ΤΟΙ! ἴῃ ουδπαογαηρ Βορτ θη, ον ἀπᾶθτο ὉΠ ἀπνουἥπαοτι, πὰ χυγὰν πὶγα 
ἴπν ἀν βου! μοῦ ΤΟΙ] γοη ἀθὺ ἀδθ Α]1 Ὀτηβο  Π οββοπᾶθη ὙΥ οἰϊβθοῖθ ὈΪ8 ΖΌτη 
Μοπᾶο δυρορυθησί, θοῦ ππνογά που 0 σο Μοπᾶο ὈΐβΒ σὰ Ετᾶθ. δ πὰὺπ 
80} ἀ485 Βουοροηᾶθ νοὴ Εν ὶ ρος χὰ Ἐν ρ κοῖς αἰο Ὁπηάτομπππρ Ὀουῖτκὶ ὑπᾶ 
Ὧἀδβ Βουορίθ 80, ψὶθ ἀδ8 Βονσοροηᾶθ {Πγι, Ὀοβασησης τσ, 80 τῆυ885 (88. οἷπὸ 
βἴοίβ θουορομ, ἀ88. δηᾶθγο βίοίβ οἰ ἀθηα βοίῃ πᾷ ἀδ8 οἷπο ἀογ Ηθυσβομοσδὶί ΘΓ 

γογπαηε ἀπ ὅθο]6, ἀ88 ἀπᾶθγο ἄον Ἐπίβιθμπαηρ πηα ὙΠ Πἀοτιηρ,, ἀδ58. οἷπθ ἀοτ 

Ῥοΐθῃζ 80. ὈΥδΥ ὑπα ἀδθοιταροπα, ἀλ8 ἃπᾶοτο βοκαπᾶθν ὑπ ὕθοιταρε. ΥΔΒ 
ΔῸΒ αἴοβοη Ὀοϊάθη Ῥγίροίρίοη ἄθπι βίοίβ Ἰδαΐοπᾶθα δι ομθη πἀπᾷ ἄθπι οὐδ 
ψο  μἀου ἤθη (ΘΓ ὈΠ οὔθ Ὀθδίθῃξ ὧδ ἰδὲ αἷθ ὙΥ οἱἕ, 

Ταγρι ϑασίο 67, 68 861 τἱομεῖρ, δβ8. αἷο ΥΥ οἱῦ οἷηθ ονίρο Βοιμδαρτηρ 
Οοὐίοβ ππὰ ἄορ Κτοδίυῦ βοὶ, πάρῃ αἰ νοσἥπαρη οῆθ Ναίαν ἴἤστη (ἄδην Οοἰἐε) 

Οοἰοϊβομαῖν Ἰοϊβδίο. πᾶ ἀἴοβου Ὀ]οῖ δ᾽ οἷπον ὈΪΒ ἰπ Εν κοῖς ἐπ οἷα ἀπ ἀθΓ- 
86] 06 Ὑουΐδββαπρ,, αἰ Κσθαΐασθη ΔΌΘ. Θηϊβίοοπ ἀπ σουρθποπ ἰπ ΕΠΠ|6. ὕπᾶ 
ἄἴθβθ, ΟΌΤΟΣΙ ἄγ ὙουρδηρΊ ΟΣ Καὶς πη ογυγουίθη, θυ ῆσοη ἀοοὶ ἴῃγο Εἰροηςῆμ- 
ΠΟ  Κοῖῖθη. ἀπ (ἀδϑίδ! θη ἀπ Ὀτίησοη αὐ ἄθπη ορο ἄἀογ Ζουρτηρ τ ὶθάσιπιπι 
αἰοβοῖθο ἰθβία! ΠΟΥΤΟΥ τν]θ 816 ἄον υνδίου ππᾶ Ποιΐαγρ σοβο θη. 
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82. ΡΗΙΠΟΙΑΟΞΒ 8. ΕῊ. 22. 28, 38. ΕΥ̓ΒΥΤΟΒ 1. 2. 289 

ΠΕΡῚ ΡΥΘΜΩΝ ΚΑῚ ΜΈΤΡΩΝ ΑΒΓ. 
22 [Β. 111] σταυν. Μίαν. 1 8 ρ. 106, 6. ἘΠροΙΌτ. Ῥωέμαφογας ἰσίξινγ φιῖα 

ἨΔ ἔρδε βογιρίαυϊξέ α Ῥοδέογ8β φιιαογεηᾶα βοηίομξα εϑέ, πὶ φιάδιι υοἱ ροΐξϑϑὶ- 
γι Πογιιῖ886 Ῥλϊοίανν γερογὶο Ταγεπέϊυινι, φιυὴ τοι θ υοἱιη ηῖδιιβ ἂς ὑμπξεϊ- 
Ἰοσοπαὶβ τοι οἱ φυϊά χιασγα δἰσηί οοιὲ ορρίαο οὔϑοιγε αἰβϑογίαηβ, ρυϊμβχιαηι 
ἄς απήΐηιας δι δϑίαρ ϊα ἀδοεγηαΐ, ἀ6 πιθηβιιγὶβ ροπαογίδιι8 δὲ τιρηεγὶβ ὑμαία σεῦ- 
ηιείγίοαην ηυιϑίοαηε αἴχιιο ανὶἐηηείίοανι τυ σα αἰδριίαξ ΡΥ ἤαθο οηυπδ τρυῖυεον- 
δι εὐὐὶξῖδ86 σο ἤγγπαηβ. ΤῚ Ἴ τ. 120,12 πισιο αὦ ῬΑϊοϊαιηη γϑᾶθο, α φιιο ἀπιἄϊιρηι 
μιαφῆο ὑμπξεγυαῖίο ἀἰργοδδιιϑ διε, φεὶ ἐπ ἐόν ἐϊο υοἱπηιίπιι, σίας περί ῥυ- 
ϑμῶν καὶ μέτρων »τγαοποίαΐ, 6 απΐηια δὶ. Ἰοχμϊέμγ: “απέηνα ἐπαϊέων οοΥ- 
»ογὶ ρεν μηιεγὴι οἐ ἐπεριογίαϊεην δαπάοηιᾳιια ἱποογρογαΐοηι οοἢ- 
υεπὶοπίϊαηι. ἱΐεηι ροϑὲ αἴΐα: “αἰ σίξιν οογριι8 αὖ απίπια, φμῖα δῖε 
ἐο ποῆ ροΐοϑὲ εἱὲ βεηϑὲδιι8ϑι αἃ ΄σιιὸ ροϑίφμαηιν πιογές ἀεάμοξα ε8ὲ, 
ασὶὲ ἕπ νει ᾶο ἱποογρογταῖΐονη υἱέαν 

2 [Β. 131] ΙΑΜΒ1. ἴῃ Νίοοσαῃ. ῥ. 10, 22 (βγγίδῃ, 10, 22] ᾧ. δέ φησιν ἀρι- 
ϑμὸν εἶναι τῆς τῶν χοσμιχῶν αἰωνίας διαμονῆς χρατιστεύοισαν 
χαὶ αὐτογενῆ συνο χήν. 

ὕΒΕΗ ΒΒΎΥΤΗΜΕῈΝ ὕΝῸ ΜΑΑΒΒΕ. ὈΕΙΤΤΕΒ ΒΌΟΘΗ. 

2, Ὁΐο ὅθοῖο ἔῶρῃ βίο. ἄθπι Κῦγροσ οἷῃ ἀῦγοι ἀἷθ Ζ8}} υπᾶ αἷθ πμβνογὉ - 
ἤοῆθ ἀπᾶ πηκογρουομο ΗἩδιτηοηΐθ... Ὦϊο βὅθοϊο ἰθὺς ἄθῃ ΚΌΡΟΥ, νγθ}} βὶθ 
ΟἾπΘ ἰδη αἷθ β΄'πηθ ποῦ Ὀοπαΐζοη Κϑηη. ῬΘμη ἄρον Τοα 5816 σοι ἴδ ροίσοηπὶ 
δῖ, ΤᾺ σὶ 510 οἷῃ Κῦυρουϊοβοβ ᾿ϑβοίη ἱπ ἀοὺ ὙΥοΙ. 

28, Ὁῖὶθ ΖΔ}1 ἰδὲ ἀδ8 Βϑυυβοῃθπαθ ὑπ πἀπουβομαΐξδοπο Βαπα 68 ον βοῃ 
ΒΟΒΔΥΓΘΙΒ ΟΟΥ ἵππου ομθη ὈΪΏΡΘ, 

" 99. ΕΥ̓ΕΥΤΟΞΒ. 
1. Ιαμβὶ, Υ. Ρ, 148 Εὔρυτος μὲν ὃ Κροτωνιάτης, Φιλολάου ἀχουστῆς, 

ποιμένος τινὸς ἀπαγγείλαντος αὐτῶι ὅτι μεσημβρίας ἀχούσειε Φιλολάου φωνῆς 
ἐχ τοῦ τάφου χαὶ ταῦτα πρὸ πολλῶν ἐτῶν τεϑνηχότος ὡσανεὶ ἄιδοντος, “καὶ 
τίνα πρὸς ϑεῶν᾽ εἶπεν ᾿ἁρμονίαν᾽; ΑΙ8 Μεταποντῖνος Θυοπᾶα ὃ 266 (. 188, 
1ΝῸ, 261 (ρ. 189, 8Ν), 818. Ταραντῖνος ἃ 261 (ρ. 190, 8Ν0) θοξοίομποι, Υεὶ. 
Ὅτοσ, [Π θ. ΥΠ1 46 [οὔϑῃ ῬΆΙΪοΙ. Α 4. 6]; Αρυι, ἄθ ἄορι. ῬΙδί. 8. Εὔρυσος 
Βεῖβδῦ ἀδσ γουΐδθβογ ἀ68 ροίἸβομίθη Βαοῖθθ Περὶ τύχας 5.0. ἘΠ|.1 6, 19, ΟἸοχη, 
ϑίσοτῃ, Υ' 29 ". 668. 

2. ΤΉΞΟΡΗΚ. Μοίαρηνβ. ἢ. 715 19 ὕβθηου (Βοππ 1890) τοῦτο γὰρ [δ ἢ 
μη μέχρι του προελϑόντα παύεσϑαι] τελέου καὶ φρονοῦντος, ὅπερ ᾿ἈΑρχύτας 
[νΕὶ. 3, 264, 26] ποτ᾽ ἔφη ποιεῖν Εὔρυτον διατιϑέντα τινὰς ψήφους" λέγειν 
γὰρ ὡς δόε μὲν ἀνθρώπου ὃ ἀριϑμός, ὅδε δὲ ἵππον, ὅδε δ᾽ ἄλλου τινὸς τυγ- 

χάνει. νῦν δ᾽ οἵ γε πολλοὶ μέχρε τινὸς ἐλθόντες καταπαύονται, καϑάπερ 
χαὶ οἱ τὸ ἕν χαὶ τὴν ἀόριστον δυάδα ποιοῦντες" τοὺς γὰρ ἀριϑμοὺς γεννή- 

σαντες χαὶ τὰ ἐπίπεδα, καὶ τὰ σώματα σχεδὸν τὰ ἄλλα παραλείπουσιν πλὴν 
ὅσον ἐφαπτόμενοι καὶ τοσοῦτο μόνον δηλοῦντες, ὅτι τὰ μὲν ἀπὸ τῆς ἀορίστου 
δυάδος οἷον τόπος καὶ κενὸν χαὶ ἄπειρον, τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀριϑμῶν καὶ τοῦ 
ἑνὸς οἷον ψυχὴ χαὶ ἄλλ᾽ ἄττα' χρόνον δ᾽ ἅμα καὶ οὐρανὸν καὶ ἕτερα δὴ 
πλείω], τοῦ δ᾽ οὐρανοῦ πέρι καὶ τῶν λοιπῶν οὐδεμίαν ἔτι ποιοῦνται μνείαν. 

115 
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8. Απιδτ, Μοίδρηγβ. Ν ὅ. 1092) 8 οὐϑὲν δὲ διώρισται οὐδὲ ὁποτέρως οἱ 
ἀριϑμοὶ αἴτιοι τῶν οὐσιῶν καὶ τοῦ εἶναι, πότερον ὡς ὅροι οἷον αἱ στιγμαὶ 

τῶν μεγεϑῶν, καὶ ὡς Εὔρυτος ἔταττε, τίς ἀριϑμὸς τίνος, οἷον δόϊ μὲν ἀνϑρώπου 
ὁδὶ δὲ ἵππου, ὥσπερ οἱ τοὺς ἀριϑμοὺς ἄγοντες εἰς τὰ σχήματα τρίγωνον καὶ 
τετράγωνον, οὕτως ἀφομοιῶν τοῖς ψήφοις τὰς μορφὰς τῶν (ζώιων καὶ) φυτῶν. 
(Αἰ χ.]: 5. ἃ, 51. ἡ. 821,9 χείσϑω λόγου χάριν ὅρος τοῦ ἀνϑρώπου ὃ ὃ σν ἀριϑμός, 

ὁ δὲ τὲ τοῦ φυτοῦ᾽ τοῦτο ϑεὶς ἐλάμβανε ψηφῖδας διαχοσίας πεντήχοντα τὰς μὲν 

πρασίνας τὰς δὲ μελαίνας, ἄλλας δὲ ἐρυϑρὰς καὶ ὅλως παντοδαποῖς χρώμασι 

χεχρωσμένας" εἶτα περιχρίων τὸν τοῖχον ἀσβέστωι χαὶ σχιαγραφῶν ἄνϑρωπον 
χαὶ φυτὸν οὕτως ἐπήγνυ τάσδε μὲν τὰς ψηφῖδας ἐν τῆι τοῦ προσώπου σχια- 
γραφίαι, τὰς δὲ ἐν τῆι τῶν χειρῶν, ἄλλας δὲ ἐν ἄλλοις, καὶ ἀπετέλει τὴν τοῦ 
μιμουμένου ἀνθρώπου διὰ ψηφίδων ἰσαρίϑμων ταῖς μονάσιν, ἃς δρίζειν ἔφασχε 
τὸν ἄνϑρωπον. 

94, ΑΒΟΗΤΡΡΡΟΣ. ΤΎΘΒΙΒ. ΟΡΞΙΜΟΞ. 

1. [.“Μμ81.. Υ. Ρ, 280 [8. οὔθη 5. 31] τῶν δὲ δύο τῶν περισωϑέντων ἀμφο- 
τέρων Ταραντίνων ὄντων ὁ μὲν Ἄρχιππος ἀνεχώρησεν εἰς Τάραντα, ὃ δὲ 
“ὔσις μισήσας τὴν ὀλιγωρίαν ἀπῆρεν εἰς τὴν “Ἑλλάδα χαὶ ἐν ᾿Αχαΐαι διέτριβε 
τῆι Πελοποννησιαχῆι, ἔπειτα εἰς Θήβας μετωιχίσατο σπουδῆς τινος γενομένης 
[πᾶτη!οἢ παρὰ τῶν Θηβαίων], οὗπερ ἐγένετο Ἐπαμεινώνδας ἀχροατὴς χαὶὲὶ 
πατέρα τὸν Δῦσιν ἐχάλεσεν. ὧδε καὶ τὸν βίον κατέστρεψεν. δαὶ. ΝῈΡ. Ἐραπι. 
2. Ῥιονοε. Χ 1], 2. 

Εχαπάθπο Αποίκαοΐθ δὰ8 ἄθπιὶ Ἐοτϊηδη ἀθϑ ΑΡο!]οπίοβ θεν Πγ8ὶ8 [ΑΜΒῚ,. 
Υ. Ρ. 185 νρὶ. 256. 

ΖΥΕΙΕΕΣΙΚΑΕΤΕ ΚΘΟΗΒΙΕῪ. 

3. ῬΟΈΡΗ. Υ. Ρ. ὅ61 οὔτε γὰρ αὐτοῦ Πυϑαγόρου σύγγραμμα ἦν, οἵ τ᾽ 
ἐχφυγόντες Αὔσίς τε καὶ Ἄρχιππος καὶ ὅσοι ἀποδημοῦντες ἐτύγχανον ὀλίγα 
διέσωσαν ζώπυρα τῆς φιλοσοφίας ἀμυόρα τε καὶ δυσϑήρατα. 

8. θιοα, ΥΙΠΤ [8. Οὔθῃ Κ΄. 82] τὲ δὲ φερόμενον ὡς Πυϑαγόρου “ὑσιδὸς 
ἐστι τοῦ Ταραντίνου Πυϑαγορικοῦ φυγόντος εἰς Θήβας χαὶ Επαμεινώνόα χαϑη- 
γησαμένου. 

4. ΑΥ̓ΒΕΝΔΟ. 8 Ρ. 8, 1ὅ βομνγατγίζ. [Π80}} ῬὮ110]. ἔτ. 16 5. 266,31] “ῦσις δὲ καὶ 

Ὄψιμος ὃ μὲν ἀριϑμὸν ἄρρητον ὁρίζεται τὸν ϑεόν, ὃ δὲ τοῦ μεγίστου τῶν 
ἀριϑμῶν τὴν παρὰ τὸν ἐγγυτάτω ὑπεροχήν" εἰ δὲ μέγιστος μὲν ἀριϑμὸς ὃ δέχα 
χατὰ τοὺς Πυϑαγοριχκοὺς ὃ τετραχτύς τε ὧν καὶ πάντας τοὺς ἀριϑμητικοὺς 
καὶ τοὺς ἁρμονιχοὺς περιέχων λόγους, τούτωι δὲ ἐγγὺς παράκειται ὃ ἐννέα, 
μονάς ἐστιν ὃ ϑεῦός, τοῦτ᾽ ἔστιν εἷς ἑνὶ γὰρ ὑπερέχει ὁ μέγιστος τὸν ἐγγυτάτω 
ἐλαχίστωι ὄντι αὐτῶι. 

ὅ. ΙΑΜ81, Υ. Ρ. 261 ρ. 192 Ν. “Ρηγῖνοι ᾿Αριστείδης . . . Ὄψιμος. 
Αοἴδιβομίον Βυϊοῖ ἀθ8 1υγ818 δη ΗἑΡΡάτΟμΟΒ του. ΥΠ| 42. ΙΑ}. Υ. Ρ. 1ὅ. 

γε]. ΟἸοπι. ϑ(υ. Υ 58 Ρ. 080 Ρ. 



88. ΑἸΟΗΥ͂ΤΑΞΒ. Α. ΓΕΒΕΝ 1---4. 261 

90. ΑΒΟΗΥΤΑΒΝ. 

Α. ΤΕΒΕΝ ὉΝῸ Π-ἘῈΗΒΕ. 
Γ[ΕΒΕΝ. 

1. θιοα. ΥΙΠ 19---88. . 

᾿Αρχύτας νησαγόρου Ταραντῖνος, ὡς δ᾽ ᾿Αριστόξενος [ἘῊΘ 79 
ΠῚ 27 ἔτ. 18 νᾳὶ. Α 7. 9] Ἑστιαίου, Πυϑαγοριχὸς χαὶ αὐτός. οὗτός 
ἐστιν ὁ Πλάτωνα ῥυσάμενος δι᾽ ἐπιστολῆς παρὰ Διονυσίου μέλ- 
λοντα ἀναιρεῖσθαι. ἐθαυμάζετο δὲ χαὶ παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπὶ 
πάσηι ἀρετῆν᾽ χαὶ δὴ ἑπτάκις τῶν πολιτῶν ἐστρατήγησε, τῶν 
ἄλλων μὴ πλέον ἐνιαυτοῦ στρατηγούντων διὰ τὸ χωλύειν τὸν νό- 
μον. πρὸς τοῦτον χαὶ Πλάτων γέγραφεν ἐπιστολὰς δύο, ἐπειδήπερ 
αὐτῶι τιρότερος γεγράφει τοῦτον τὸν τρόττον.᾽ [Εο]ρθῃ 88 80. 81 ἀΐδ 
νοῦ γέρου ἀθγ ΟἈ ΚΟ] οββο τι θη μοί] βοδίθη Βυὶθἕθ] 

γεγόνασι δὲ ᾿Αρχῦται τέτταρες᾽ πρῶτος αὐτὸς οὗτος, δεύτερος 82 

Πιτυληναῖος μουσικός, τρίτος Περὶ γεωργίας συγγεγραφώς, τέταρ- 

τορ ἐπιγραμματοποιός. ἔνιοι καὶ τιέμπττον ἀρχειτέχτονά φασιν, οὗ 

φέρεται βιβλέον Περὶ μηχανῆς ἀρχὴν ἔχον ταύτην᾽ “τάδε περὶ 

[παρὰ ἘἾῚ Τεύχρου Καρχηδονίου διήχουσα᾽. 
περὶ δὲ τοῦ μουσικοῦ φέρεται χαὶ τόδε, ὡς ὀνειδιζόμενος ἐπὶ 

τῶι μὴ ἐξαχούεσθϑαι εἴπτοι᾽ “τὸ γὰρ ὄργανον ὑπτὲρ ἐμοῦ διαγωνι- 
ζόμενον λαλεῖ... 

τὸν δὲ Πυϑαγορικὸν ᾿“ριστόξενός φησι [ἴτ. 14] μηδέποτε στρα- 
τηγοῦντα ἡττηϑῆναι᾽ φϑονούμενον δ᾽ ἅπαξ ἐχχωρῆσαι τῆς στρα- 
τηγίας, χαὶ τοὺς αὐτίχα ληφϑῆναι. οὗτος πρῶτος τὰ μηχανιχὰ 83 

ταῖς μαϑηματικαῖς προσχρησάμενος ἀρχαῖς μεϑώδευσε καὶ πρῶτος 
χένησιν ὀργανιχὴν διαγράμματε γεωμετριχῶι προσήγαγε, διὰ τῆς 
τομῆς τοῦ ἡμικυλίνδρου δύο μέσας ἀνὰ λόγον λαβεῖν ζητῶν ᾿εἰς 
τὸν τοῦ χύβου διπλασιασμόν. χαὶ ἐν γεωμετρέαι πρῶτος κύβον 
εὗρεν, ὥς φησι Πλάτων ἐν Πολιτείαι [Ν᾽ δ28 Β}}. 

2, ϑστραβ. 

᾿ἤρχύτας Ταραντῖνος Ἑστιαίου υἱὸς ἢ νησάρχου ἢ νασα- 

γέτου ἢ Πνασαγόρου, φιλόσοφος Πυϑαγοριχός. οὗτος Πλάτωνα 

ἔσωσε μὴ φονευϑῆναι ὑπὸ “ιονυσίου τοῦ τυράννου. τοῦ χοινοῦ 
δὲ τῶν ᾿Ιταλιωτῶν προέστη, στρατηγὸς αἱρεϑεὶς αὐτοχράτωρ ὑπὸ 
τῶν πολιτῶν χαὶ τῶν περὶ ἐχεῖνον τὸν τόπον “Ἑλλήνων. ἅμα δὲ 
καὶ φιλοσοφίαν ἐχπαιδεύων μαϑητάς τ᾽ ἐνδόξους ἔσχε καὶ βιβλέα 
συνέγραψε πολλά [δὰ8 ἩδθΒγΟΒΙΟΒ]. 

τοῦτον φανερῶς γενέσϑαι διδάσχαλον Ἐμπεδοκλέους () καὶ 
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παροιμία “᾿Αρχύτου πλαταγή᾽, ὅτι ᾿4΄. πλαταγὴν εὗρεν ἥτις ἐστὶν 
εἶδος ὀργάνου ἦχον χαὶ ψόφον ἀττοτελοῦντος. [Υ̓εὶ. Α 10.] 

8. Ηομβατ. ΟἹ 28 
ἐξ ηιαγὶβ οἱ ἔδθυγας πο γοχια οαγοη 8 αγόπας 

γιοηβούθ οοἸδοηί, Αγομψέα, 
γ»εϊυεγὶδ οαἰσιὶ Ῥγορα ἰξιι8 ραγυα Μαΐίπιυρη 

ηηογα, ἢδὰ χιοχμαηιν ἐϊδὲ ργοάεδὲ 

αογὶαβ ἑομερίαβ8ε ἀοηιοβ απϊρεοχιθ γοὐῤμημνι 
ῬΘΥΟΥΥ 886 ροϊμηι τοΥ μΥῸ. 

οὐοϊαὶξ οἐ Ῥοϊορὶβ σοηϊέον, οουῖυα ἀδογινη, 
Τιβπονδηια γοηιούιι8 ἔην αἰεγα8 

εἰ Ἰουὶβ αγοαπῖβ Μιῖηοβ αἀηιίβδιι8, παδομπέχιιο 
Ταγίαγα Ῥαηίλοϊάον, ἐΐογην ΟΥ̓́ΣΟ 

αεηυίβϑινι, φιαηευὶδ οἴροο Τγοίαπα γοβαο 
ἐορίρογα ἐεδίαξι8. τὐλιὶϊ κἰΐγα 

μργυοδ αἔχιια ομίοην ηιοΥτὶ οομιοοϑϑογαΐ αἔἶγαρ, 
ἡμαῖοο ἐδ ποη βογαϊάιι8 ατιοίοῦ 

παΐξιγας υογίψιο. 804 οηιηῖβ τθνα νιαηδὲ ἢθα, 
εἐ οαἰοαπάα βοηιοὶ υἱαὰ ἰοξϊ. 

4, ὅἸΈΑΒΟ ΥἹἝἋ ἡ. 280 ἔσχυσαν δέ ποτε οἱ Ταραντῖνοι χαϑ᾽ ὑπερβολὴν 
πολιτευόμενοι δημοχρατικῶς ... ἀπεδείξαντο δὲ καὶ τὴν Πυϑαγόρειον φιλο- 

σοφίαν, διαφερόντως δ᾽ ᾽4. ὃς χαὶ προέστη τῆς πόλεως πολὺν χρόνον. [Υὶ. 
ΑἹ 8..261, 2. 18]. 

ὅ. Ῥιμάτο Θ᾿. ἸΡ. 3380 ὅμως δ᾽ οὖν ἀσφαλέστερόν μοι ἔδοξε χαίρειν τότε 
γε ἴνου ἄογ ἀγίζὑϑπ Πδῖβθ πδοὸ ϑὅγτδκυβ 8601] πολλὰ χαὶ Δίωνα καὶ Διονύσιον 
ἐᾶν καὶ ἀπηχϑόμην ἀμφοῖν ἀποκρινάμενος ὅτι γέρων τε εἴην καὶ κατὰ τὰς 
ὁμολογίας οὐδὲν γίγνοιτο τῶν τὰ νῦν πραττομένων. ἔοικε δὲ τὸ μετὰ τοῦτο 
᾿Αρχύτης τε παρὰ Διονύσιον ἀφιχέσϑαι" ἐγὼ γὰρ πρὶν ἀπιέναι [οἰπῖρο Ζοὶῦ πδομ 
861, σνυγοϊίο Εοῖ86] ξενίαν χαὶ φιλίαν Ἀρχύτηι χαὶ τοῖς ἐνὶ Τάραντι καὶ Διονυσίωε 
ποιήσας ἀπέπλεον ... 55894. ἔπεμψε μὲν γὰρ δὴ Διονύσιος τρίτον ἐπ᾿ ἐμὲ 
τριΐρη δαιστώνης ἕνεχα τῆς πορείας, ἔπεμψε δὲ ᾿Αρχέδημον, ὃν ἡγεῖτό με τῶν 
ἐν Σιχελίαι περὶ πλείστου ποιεῖσϑαι τῶν ᾿Αρχύτηι ξυγγεγονότων ἕνα καὶ ἄλλους 
γνωρίμους τῶν ἐν Σικελίαι ... [Βιϊοῦ ἀθ8 ᾿οηγβίοθ δὴ Ρ]δίοῃ)] ἐπιστολαὶ δὲ 
ἄλλαι ἐφοίτων παρά τε ᾿Αρχύτου χαὶ τῶν ἐν Τάραντι τήν τε φιλοσοφίαν 
ἐγχωμιάζουσαι τὴν Διονυσίου, καὶ ὅτι ἂν μὴ ἀφίκωμαι νῦν, τὴν πρὸς Διο- 
νύσιον αὐτοῖς γενομένην φιλίαν δι᾿ ἐμοῦ οὐ σμιχρὰν οὖσαν πρὸς τὰ πολιτικὰ 
παντάπασι διαβαλοίην. 340 Α πορεύομαι δὴ . .. πολλὰ δεδιὼς μαντευόμενός 
τε οὐ πάνυ χαλῶς. 8504 προσιόντες δέ μοι ἄλλοι τε καὶ οἱ τῶν ὑπηρεσιῶν 
ὄντες ᾿Αϑήνηϑεν ἐμοὶ πολῖται ἀπήγγελλον ὅτι διαβεβλημένος εἴην ἐν τοῖς 
πελτασταῖς καί μοί τινες ἀπειλοῖεν, εἴ που λήψονταί με, διαφϑερεῖν. μηχανῶμαι 
δή τινα τοιάνόε σωτηρίαν. πέμπω παρ᾽ ᾿Αρχύτην καὶ τοὺς ἄλλους φίλους εἰς 
Τάραντα, φράζων ἐν οἷς ὧν τυγχάνω. οἱ δὲ πρόφασίν τινα πρεσβείας πορισά- 
μενοι παρὰ τῆς πόλεως πέμπουσι τριακόντορόν τε καὶ “αμίσχον αὑτῶν ἕνα, 
ὃς ἐλϑὼν ἐδεῖτο Διονυσίου περὶ ἐμοῦ λέγων, ὅτι βουλοίμην ἀπιέναι καὶ μηδαμῶς 
ἄλλως ποιεῖν᾽ ὃ δὲ ξυνωμολόγησε καὶ ἔπεμψεν ἐφόδια δοὺς ... ἐλθὼν δὲ εἰς 
Πελοπόννησον εἰς Ὀλυμπίαν [0]. 105. 860] Δίωνα καταλαβὼν ϑεωροῦντα ἤγγελ- 
λον τὰ γεγονότα. ἨἩϊΐογαιβ 8110 βρᾷξοθγοῃ Ζ. Β. ΟἹο. ἀθ τϑρ. 1 10, 16 ατιαΐθ86 ἐξ 
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ογεᾶο, Ταϑενο, Ῥιαίομοην ϑοογαίε φιογέμο ργίρυιθα ἴθ Αοσψρέωμι αἰβοονϊ οσαιιβα, 
ροϑὲ ἴπ Τίαϊϊαηι οὐ ἵν ϑιοϊϊανι οονπξονΐδδε, μὲ Ῥυίδπαφογας ἱἐπυδηΐα ρεγαἰβοογεέ, 
οιρρχμς οἱ οὶ Αγοϊμψία Ταγοπξηο εξ οὴς ΤΏπαθο ΤοοΥο τυεϊέηι {886 εὐ Ῥ)ὶ- 
ἰοῖεο οὐπιηιοηἑαγὶο8 6886 παρούνεηι. 

θ. ῬΒοοΙ,. ἐπ Ἐμοὶ. ῬΓΟΪ. ΠῚ θ6, 14 [4ὰ8 ΕἸ ἀοπν 8 Οοβομιομίο ἀν αθοπιθα 6] 
ἐν δὲ τούτωι τῶι χρόνωι [ΡΙδθομΒ] καὶ «“ἱεωδάμας ὁ Θάσιος ἦν καὶ ᾿4. ὃ Τα- 
ραντῖνος χαὶ Θεαίτητος ὃ ᾿Αϑηναῖος, παρ᾽ ὧν ἐπηυξήϑη τὰ ϑεωρήματα καὶ 
προῆλϑεν εἰς ἐπιστημονικωτέραν σύστασιν. 

1. ΤΑμ81.. Ὺ. Ρ. 197 (δ Αὐἰβίοχθῃοβ) Σπέρϑαρος γοῦν διηγεῖτο πολλάκις 
περὶ ᾿Αρχύτου (τοῦ) Ταραντίνου ὅτι διὰ χρόνου τινὸς εἰς ἀγρὸν ἀφικόμενος 
ἐκ στρατείας νεωστὶ παραγεγονώς, ἣν ἐστρατεύσατο ἴ πόλις εἰς Μεσσαπίους, 
ὡς εἶδε τόν τε ἐπίτροπον καὶ τοὺς ἄλλους οἰχέτας οὐχ εὖ τῶν περὶ τὴν γεωρ- 
γίαν ἐπιμέλειαν πεποιημένους, ἀλλὰ μεγάληι τινὶ ὶ κεχρημένους ὀλιγωρίας ὑπερ- 

βολῆι ὀργισϑείς τε καὶ ἀγαναχτήσας οὕτως ὡς ἂν ἐχεῖνος, εἶπεν ὡς ἔοιχε πρὸς 
τοὺς οἰκέτας ὅτι εὐτυχοῦσιν, ὅτι αὐτοῖς ὠργισται" εἰ γάρ μὴ τοῦτο συμβεβη- 
κὸς ἥν, οὐχ ἄν ποτε αὐτοὺς ἀϑωιους γενέσϑαι τηλικαῦτα ἡ ἡμαρτηχότας. ΕΡΣ ΤΣῊ 

Οτο, Τυβο. ΤΥ 86, 18 ἃ. ν. ἃ. 
8. Ατηξν. ΧΙ 519Β χαὶ ᾿Αϑηνόδωρος δὲ ἐν τῶι Περὶ σπουδῆς καὶ παι- 

διᾶς ᾿Αρχύτην φησὶ τὸν Ταραντῖνον πολιτικὸν ἅμα καὶ φιλόσοφον γενόμενον 
πλείστους οἰχέτας ἔχοντα αἰεὶ τούτοις παρὰ τὴν δίαιταν ἀφιεμένοις εἰς τὸ 
συμπόσιον ἥδεσθαι. Αττ, Υ. Η. ΧΙ 16 ἀλλὰ καὶ ᾿4. ὁ Ταραντῖνος πολιτιχός 
τε χαὶ φιλόσοφος ἀνὴρ γενόμενος πολλοὺς ἔχων οἰχέτας τοῖς αὐτῶν παιδίοις 
πάνυ σφόδρα ἐτέρπετο μετὰ τῶν οἰχοτρίβων παίζων" μάλιστα δὲ ἐφίλει τέρ- 
πεσϑαι αὐτοῖς ἐν τοῖς συμποσίοις. Ὑὶ. π. 10. 

9. ΑτΗ. ΧΠ ὅ45 Α ̓Δἀριστόξενος δ᾽ ὁ μουσιχὸς ἐν τῶι ᾿Αρχύτα βίωι [ἘἨ α 
ΠῚ 216 ἔν. 15] ἀφιχέσϑαι φησὶ παρὰ Διονυσίου τοῦ νεωτέρου πρεσβευτὰς πρὸς 
τὴν Ταραντίνων πόλιν, ἐν οἷς εἶναι χαὶ Πολύαρχον τὸν Ἡδυπαϑῆ ἐπιχαλού- 
μενον, ἄνδρα περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς ἐσπουδακότα καὶ οὐ μόνον τῶι ἔργωι 
ἀλλὰ καὶ τῶι λόγωι. ὄντα δὲ γνώριμον τῶι ᾿Αρχύται καὶ φιλοσοφίας οὐ παν- 
τελῶς ἀλλότριον ἀπαντᾶν εἰς τὰ τεμένη καὶ συμπεριπατεῖν τοῖς περὶ τὸν ᾿4ρ- 
χύταν ἀχροώμενον τῶν λόγων. ἐμπεσούσης δέ ποτε ἀπορίας χαὶ σχέψεως 
περί τε τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ τὸ σύνολον περὶ τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν ἔφη ὃ 
Πολύαρχος χτλ. Ὁϊο Υ]ἀοτοσιπρ ἀθ5 Ῥοϊγδγοῖοβ, ἀἷθ οὶ Αἰ, πἰομῦ ΤΘὮΓ 
ογμδϊέρῃ ἰδ, παῖε, τυῖθ Απκίᾶηρσο δὴ Ατὶβα. Ν, Ἐπῃ. Η 12 χοίσϑῃ, σὰ βοῖποὺ ΕἸΘΟἢ 

στο, δέ. πὰ. 12, 39 αοοὶρὶἐε οπΐηι, ορεηιὶ αὐποϑοοηπέεδ, υεέογοηι οὐαϊοηθηι Αγοϊψέας 

Ταγεπ νηὶ, πιασηὶ ἐιργϊηυϊδ οἱ ργαεοϊαγὶ υἱγὶ, φιιας ημιὶ [αἴο Βρυῖο!} ἐνασέέα 6δΐ, 

οἵην ὁϑ8θηὶ αὐμεβοοβ Ταγομὶ οἰ Ὁ. Μααῖμιο. ημϊϊαηι οαρὶξαϊδογενε ρεϑέθηι 
ψμαηὶ υοἱμρέαξεηι σοΥ̓ΡοΥ8 μοηεπῖδιι8 ἀϊοοναΐ ἃ παΐιγα ἀαΐαηι, οιοῖιι8. υοἱιρία δ 
αὐἰάαε ᾿ἰνὶαῖγιοβ ἑδηιογα δὲ εοΐγεπαΐίε αὖ νοξεηάπηςι ἐποϊξαγοπέμν. 40 δέπιο ραΐγιαΐέ 

40 ρ»γοάιδίοπεβ, δΐης γόγιὴν ρυδιοαγιοι ευὐογβίοηοδ, Ἰάπο οἰ ᾿οϑέϊδιιδ οἰαπιἀεδέια 
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οοἰϊοχυία παϑοὶ; παϊα ἀοηΐψιια 8οεῖνιϑ, τπιϊϊιενε πιαϊιρη ἐασίγυνιϑ 6886, αὦ φιοά 
ϑιιϑοὶρὶοπάμην πον ἰδίαο υοἰερίαἰὶ8 ἐμπιροϊϊεγεῖ: βέμργα ὑϑγὸ οὲ αὐἀιμϊίεγία εἰ οπθηδ 
ἐαὶο Παφὶξυρον τον 18. φαοϊἑαγὶ αἰϊὲ8 ἐπιϊοοοῦγῖδ τὐὐδὶ υοἱμρίαξϊ8. σιρεχιιο πονεῖν δυο 
παΐμνα 8ἴυ6 φιιῖβ ἄδμ8 τὶ πιθρΐο ργαεδίαδιϊ δια ἀοαϊδϑεί, ἐμεῖς αἀἰυῖπο ᾿μυιεγὶ αἋ 
ἄοπιο πρὶ ἕαπι 6886 ἐπιϊηυϊοθηι ψμαην υοἱμρίαΐοηι. 41 η60 δπΐηι ᾿ἰδιάϊηε ἀονείπανξε 

ἐεηερεγαηίϊας Ἰοοιιη 6886 ἤδηις οηνῖηο ἐπ υοἰπρίαϊ8 γόσηο υἱγίμέενι Ῥό88ὲ δοΉ- 
ϑἰδέογο. φιοᾶ φιὸ ηιαφὶβ Ἰηξεϊϊοσὶ Ῥοθϑεί, ἤπισονε ἀαπίριο ἐμδεδαΐ ἑαπέα ὑποϊξαξιην 
αἰιιοηι υοἱιρίαίε οογρονὶβ φιαπία ρεγοὶρὶ ροθϑεξ τιασῖρνα Σ πορννὶ οεηϑεδαΐ ἔ γε 
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ἀιυδίμηιν φιῖα αι αἶν, ἄνπηι ἑΐα φαυάογοί, τὐδδ αφιέαγε πιορέο, πὐλὰϊ γαξίονιο πλεῖ 
οοσξαίονα οοηδεφιὶ ροδδβεί. φιιοοῖγοα τἰδὰϊ ε886 ἕαηι ἀείοδέαδιϊα ἑαηιχιια ροβεϊ εγώνη 
φμαηι υοἱωρίαίενα, 8ὲ φιϊάδην ἐα, ον Ἠναῖον οβϑεξ αἶχιια ἰοηφΊΟΥ, οὐ αγιπεῖ 
ἵμριεη εαἰϊησιογοί. ἤαεο ον Ο. Ῥομίϊο ϑαηιμάΐε ραΐγε οὔιιδ, α φοὸ Οαμάϊηο 

ὅ ργοοῖῖο 8Ὁ. Ῥοδέιωγννιιβ Τ. γούμγίμβ οοηϑιυιῖο8 [821] δωρεγαξὶ δι, Ἰοομέιωα ΑΥὐοὰῳ- 
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ἑαγι Νιεαγοῖιιδ Ταγοηξίνιβ ἤοϑρε8 ποδίεν, ψιὶ ἴηι αηουϊοϊδα ροριμὲ Ἠονιαπὶ ρογηιαη- 
ϑεγαΐ, 8ὲ α »ιαϊογίδιιϑ παΐιι αὐοοορί88ε αϊοεδαΐ, ον φιυάδηι εἰ δογηιορμὶ ἐρίου [μεἰ89εξ 
ΡΙαίο Αἰιοριϊεηδὶβ, ψυεηι Ταγοηΐμηι υδηῖδ8ε 1,. Οανϊο Αρρῖο ΟἸαυμῖο οοπιϑιδιι 
[3491] γερογίο. 

10. ΑΕΙΒΤ. ΡΟ]. Θθ. 18405)26 χαὶ τὴν ̓ άρχύτου πλαταγὴν οἴεσϑαι γενέσϑαι 
καλῶς, ἣν διδόασι τοῖς παιδίοις ὅπως χρώμενοι ταύτηι μηδὲν καταγνύωσι τῶν 
χατὰ τὴν οἰχίαν" οὐ γὰρ δύναται τὸ νέον ἡσυχάζειν. 

11. ΔΈιμΑν. Υ. Η. ΧΙΝ 19. Α. τά τε ἄλλα ἦν σώφρων καὶ οὖν χαὶ τὰ 
ἄχοσμα ἐφυλάττετο τῶν ὀνομάτων. ἐπεὶ δέ ποτε ἐβιάζετό τι εἰπεῖν τῶν ἀπρε- 
πῶν, οὐχ ἐξενιχήϑη, ἀλλ᾽ ἐσιώπησε μὲν αὐτό, ἐπέγραψε δὲ κατὰ τοῦ τοίχου, 
δείξας μὲν ὃ εἰπεῖν ἐβιάζετο, οὐ μὴν βιασϑεὶς εἰπεῖν. 

12. Απιβτ. τηθῦ Γ 11, 1412.412 ᾿4. ἔφη ταὐτὸν εἶναι διαιτητὴν καὶ βωμόν" 
ἐπ᾿ ἄμφω γὰρ τὸ ἀδικούμενον χαταφεύγει. 

[ΕΒ8Ὲ. 

18. ΗΈβυση. Καδίδϊορ ἀδγ Αὐ βίοι ἰβοῦθα βοδγιοθ [Βοβοῦ 14 π, 88]: 

περὶ τῆς ᾿Αρχύτου φιλοσοφίας 7; ἢ. 8δ ἐχ τῶν Τιμαίου καὶ ᾿Αρχύτου ἃ; Ὅτοα. 

Υ' 20 (Π. 6 π. 92] περὶ τῆς ᾿ἀρχυτείου φιλοσοφίας α β γ. Μεὶ. Τϑαπιδβο. Γ ΡΓΪΠς. 
Π 112, 20 ΠθΘΙ6 ᾿ἀριστοτέλης δὲ ἐν τοῖς ᾿Αρχυτείοις [ἴτ. 201 ΒΕ] ἱστορεῖ καὶ 
Πυϑαγόραν ἄλλο τὴν ὕλην καλεῖν ὡς ῥευστὴν καὶ ἀεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο γιγνόμενον. 
ΨΊοΙοἰοδε ἄδμον Τποορηγ. Μοίδρῃ. Ρ. 715 19 [8. οὔθηῃ Ευσυίοβ ἢ. 3]. 

14. Ἑυτοσ. ἰῃ Ατομΐμη. Βρθδου. οὐ ου]. 1 (11 98 Ηδε1}.) ἡ ̓ Ἀρχύτου εὕρεσις, 
ὡς Εὔδημος [{τ. 90 βροῃηρ.] ἱστορεῖ. Ἔστωσαν αἱ δοϑεῖσαι δύο εὐϑεῖαι αἱ ΑΖ4, 

ΙΓ. δεῖ δὴ τῶν Α4, Γ' δύο μέσας ἀνὰ 
λόγον εὑρεῖν. γεγράφϑω περὶ τὴν μεί- 
ζονα τὴν 46 κύχλος ὃ 4842, καὶ τῆι 
Γ ἴση ἐνηρμόσϑω ἡ ΑΒ, καὶ ἐχβληϑεῖσα 
συμπιπτέτω τῆι ἀπὸ τοῦ 4 ἐφαπτομέ- 
γηι τοῦ χύχλου κατὰ τὸ Π. παρὰ ῥὲ τὴν 
Π40 ἤχϑω ἡ ΒΕΖ, καὶ νενοήσϑω ἡμικχυ- 
λίνδριον ὀρϑὸν ἐπὶ τοῦ ΑΒΔ ἡμικυχλίου, 
ἐπὶ δὲ τῆς 44 ἡμικύκλιον ὀρϑὸν ἐν τῶι 
τοῦ ἡμικυλινδρίου παραλληλογράμμωι 
χείμενον, τοῦτο δὴ τὸ ἡμικχύχλιον πε- 
ριαγόμενον ὡς ἀπὸ τοῦ 4 ἐπὶ τὸ Β 
μένοντος τοῦ Α πέρατος τῆς διαμέτρου 
τεμεῖ τὴν κυλινδρικὴν ἐπιφάνειαν ἐν 

τῆι περιαγωγῆι καὶ γράψει ἐν αὐτῆι γραμμήν τινα" πάλιν δέ, ἐὰν τῆς 44 
μενούσης τὸ Α4Π4 τρίγωνον περιενεχϑῆι τὴν ἐναντίαν τῶι ἡμικυχλίωι κίνησιν, 
κωγνιχὴν ποιήσει ἐπιφάνειαν τῆι ΑΠ εὐϑείαι, ἣ δὴ περιαγομένη συμβαλεῖ τῆι 
χκυλινδρικῆι γραμμῆι κατά τι σημεῖον" ἅμα δὲ καὶ τὸ Β περιγράψει ἡμικύχλεον 
ἐν τῆι τοῦ κώνου ἐπιφανείαι. ἐχέτω δὴ ϑέσιν κατὰ τὸν τόπον τῆς συμπτώ- 
σεως τῶν γραμμῶν τὸ μὲν κινούμενον ἡμικύχλιον ὡς τὴν τοῦ Δ΄ ΚΑ, τὸ δὲ 
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αντιπεριαγόμενον» τρίγωνον τὴν τοῦ Δ΄ ΔΑ, τὸ δὲ τῆς εἰρημένης συμπτώσεως 
σημεῖον ἔστω τὸ Κ΄ ἔστω δὲ χαὶ τὸ διὰ τοῦ Β γραφόμενον ἡμιχύχλιον τὸ 
ΒΜΏΖ, χοινὴ δὲ" αὐτοῦ τομὴ χαὶ τοῦ ΒΩάΖΑ χύχλου ἔστω ἡ ΒΖ. καὶ ἀπὸ τοῦ 
Καὶ ἐπὶ τὸ τοῦ Β4Α ἡμικυχλίου ἐπίπεδον χάϑετος ἤχϑω᾽ πεσεῖται δὴ ἐπὶ τὴν 
τοῦ χύχλον περιφέρειαν διὰ τὸ ὀρϑὸν ἑστάναι τὸν κύλινδρον. πιπτέτω καὶ 
ἔστω ἡ ΚΙ, χαὶ ἡ ἀπὸ τοῦ 1 ἐπὶ τὸ Α ἐπιζευχϑεῖσα συμβαλέτω τῆι ΒΖ χατὰ 
τὸ Θ, ἡ δὲ 44 τῶι ΒΜΗΖ ἡμικυχλίωι χατὰ τὸ Μ. ἐπεζεύχϑωσαν δὲ καὶ αἱ ΚΔ΄, 
ΜΙ, ΜΘ. ἐπεὶ οὖν ἑχάτερον τῶν Δ᾽ ΚΑ, ΒΜΖ ἡμιχυχλίων ὀρϑόν ἐστι πρὸς τὸ 
ὑποχείμενον ἐπίπεδον, χαὶ ἡ χοινὴ ἄρα αὐτῶν τομὴ ἢ ΜΘ πρὸς ὀρϑάς ἐστι 
τῶι τοῦ κύχλου ἐπιπέδωι" ὥστε χαὶ πρὸς τὴν ΒΖ ὀρϑή ἐστιν ἡ ΜΘ. τὸ ἄρα 
ὑπὸ τῶν Θ8, ΘΖ, τουτέστι τὸ ὑπὸ ΘΑ͂, ΘΙ, ἴσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ ΜΘ. ὅμοιον 
ἄρα ἐστὶ τὸ 4Μ|Ι τρίγωνον ἑχατέρωι τῶν ΜΙΘ, ΜΑ4Θ᾽ καὶ ὀρϑὴ ἡ ὑπὸ 1ΜΑ. 
ἔστιν δὲ χαὶ ἡ ὑπὸ Δ΄ ΚΑ ὀρϑή. παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ Κ4΄, ΜΙ, χαὶ ἔσται 
ἀνὰ λόγον, ὡς ἡ Δ΄ πρὸς ΑΚ, τουτέστιν ἡ ΚΑ πρὸς ΑΙ, οὕτως ἡ ΙᾺ πρὸς 
ΑἸ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων" τέσσαρες ἄρα αἱ Δ΄ 4, ΑΚ, 41, ΑΜ 
ἑξῆς ἀνὰ λόγον εἰσίν. χαὶ ἔστιν ἣ ΑΜ ἴση τῇ [Γ, ἐπεὶ καὶ τῆι 4Β. δύο ἄρα 
ὀοθϑεισῶν τῶν 44, Γ' δύο μέσαι ἀνὰ λόγον ηὕρηνται αἱ ΑΚ, ΑΙ. 

15. Ἐπατοβτη. οἱ πορί στατητη ὥδθοσ ἀδ8 Πο᾽ΐβοιιο ῬγΟΌΪΘπῚ σοῃ ἀογ 6 - 
ἀορροίυηρ 468 Ὗ ἔσο ]5 (ΕΠ που. ἴῃ Αὐτοδΐπι. Βρηδου. οὐ οὐ]. Π, 1Π| 112,19 Ηοἷ}.) 

Ἴ μηδὲ σὺ γ᾽ ᾿Αρχύτεω δυσμήχανα ἔργα κυλίνόρων 
μηδὲ Μεναιχμείους χωνοτομεῖν τριάδας 

ὀιζή σηι, μηδ᾽ εἴ τι ϑεουδέος Εὐδόξοιο 
10 χαμπύλον ἐν γραμμαῖς εἶδος ἀναγράφεται. 

γεὶ. ῬΒΕυΡΕΆΤΟΕΤΗ. 88. ΠῚ 106, 1 ΗοῖὈ. τῶν δὲ φιλοπόνως ἐπιδιδόντων ἑαυτοὺς 
χαὶ ζητούντων ὀύο τῶν δοϑεισῶν δύο μέσας λαβεῖν ᾿Α4. μὲν ὃ Ταραντῖνος λέγεται 
διὰ τῶν ἡμικυλίνόρων εὑρηκέναι, Εὔδοξος δὲ διὰ τῶν καλουμένων χαμπύλων γραμ- 
μῶν. συμβέβηχε δὲ πᾶσιν αὐτοῖς ἀποδεικτικῶς γεγραφέναι, χειρουργῆσαι δὲ καὶ 
εἰς χρείαν πεσεῖν μὴ δύνασϑαι πλὴν ἐπὶ βραχὺ τι τοῦ Μεναίχμου χαὶ ταῦτα 
δυσχερῶς. Ῥϊ68 ἰδῦ ῬΑΓΑΡΉΓΑΒΘ ἀο08 ΕΡΊΡΤΑΠΙΤῚΒ ἀπο ΒΟπαϊζιηρ γῸη ΕΤΔΟΒΙΠΘΠ68 
ΡΙ]δίομΐϊκοβ, ἀὰ8 ἄθπα Ρωστ. ααδοβί, οοπν. ΥΙΠ 2, 1 Ρ. 118 Ε' διὸ χαὶ Πλάτων αὐτὸς 

ἐμέμψατο τοὺς περὶ Εἴόοξον καὶ ᾿άρχίταν καὶ έναιχμον εἰς ὀργανικὰς καὶ μηχα- 
νιχὰς χατασχενὰς τὸν τοῦ στερεοῦ ὀιπλασιασμὸν ἀπάγειν ἐπιχειροῦντας, ὥσπερ 
πειρωμένους δι᾿ ἀλόγου δύο μέσας ἀνὰ λόγον, ἧι παρείχοι, λαβεῖν" ἀπόλλυσϑαι 
γὰρ οὕτω καὶ διαφϑείρεσϑαι τὸ γεωμετρίας ἀγαθὸν αὖϑις ἐπὶ τὰ αἰσϑητὰ 
παλινόρομούσης χαὶ μὴ φερομένης ἄνω μηδ᾽ ἀντιλαμβανομένης τῶν ἀιδίων καὶ 
ἀσωμάτων εἰχόνων, πρὸς αἷσπερ ὧν ὃ ϑεὸς ἀεὶ ϑεός ἐστιν. 

160. ῬΙομεΕμ. δια. 1 18 Ρ. 81 Υ7 4}1. [ἀαγαὰβ Βοϑίῃ. τηπβ. Υ 11 6.} ᾽4. δὲ ὃ 
Ταραντῖνος μάλιστα τῶν Πυϑαγορείων ἐπιμεληϑεὶς μουσικῆς πειρᾶται μὲν 
τὸ κατὰ τὸν λόγον ἀχόλουϑον διασώιζειν οὐχ ἐν ταῖς συμφωνίαις μόνον ἀλλὰ 
χαὶ ταῖς τῶν τετραχόρόων διαιρέσεσιν, ὡς οἰχείου τῆι φύσει τῶν ἐμμελῶν 

ὄντος τοῦ συμμέτρου τῶν ὑπεροχῶν ... τρία μὲν τοίνυν οὗτος ὑφίστησι γένη, 
τό τε ἐναρμόνιον καὶ τὸ χρωματικὸν χαὶ τὸ διατονικόν" ἑἕχάστου δὲ αὐτῶν 
ποιεῖται τὴν διαίρεσιν οὕτως᾽ τὸν μὲν γὰρ ἑπόμενον λόγον ἐπὶ τῶν τριῶν 
γενῶν τὸν αὐτὸν ὑφίστησι καὶ ἐπιειχκοσϑέβόομον (38), τὸν δὲ μέσον ἐπὶ μὲν 
τοῦ ἐναρμονίου ἐπιτριακοστόπεμπτον (84), ἐπὶ δὲ τοῦ διατονικοῦ ἐπιέβόομον 
(3). ὥστε καὶ τὸν ἡγούμενον τοῦ μὲν ἐναρμονίου γένους συνάγεσϑαι ἐπιτέ- 
ταρτον (), τοῦ δὲ διατονιχοῦ ἐπόγόοον (8). τὸν ὁὲ ἐν τῶι χρωματιχῶι γένει 
ὀεύτερον ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου φϑόγγου λαμβάνει διὰ τοῦ τὴν αὐτὴν ϑέσιν ἔχοντος 
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ἐν τῶι διατονιχῶε" φησὶ γὰρ λόγον ἔχειν τὸν ἐν τῶι χρωματικῶι δεύτερον ἀπὸ 
τοῦ ὀξυτάτου πρὸς τὸν ὅμοιον τὸν ἐν τῶι διατονιχῶι τὸν τῶν σνε πρὸς τὰ 

σμγ. συνίσταται δὴ τὰ τοιαῦτα τρία τετράχορόα χατὰ τοὺς ἐχχειμένους λόγους 
ἐν πρώτοις ἀριϑμοῖς τούτοις" ἐὰν γὰρ τοὺς μὲν ὀξυτάτους τῶν τετραχόρδων 
ὑποστησώμεϑα ναφιβ, τοὺς δὲ βαρυτάτους χατὰ τὸν ἐπίτριτον λόγον τῶν 

αὐτῶν βις, ταῦτα μὲν ποιήσει τὸν ἐπιεικοσϑέβδομον πρὸς τὸ ναϑομό καὶ τοσού- 

των ἔσονται πάλιν ἐν τοῖς τρισὶ γένεσιν οἱ δεύτεροι [πᾶἅπ|]. λόγοι] ἀπὸ τῶν βαρυτά- 
των" τῶν δ᾽ ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου δευτέρων ὃ μὲν τοῦ ἐναρμονίου γένους ἔσταε αων 
ταῦτα γὰρ πρὸς μὲν τὸ καὔδαό ποιεῖ τὸν ἐπιτριαχοστόπεμπτον λόγον" πρὸς 

δὲ τὰ ᾿αφιβ τὸν ἐπιτέταρτον᾽ ὁ δὲ τοῦ διατονιχοῦ γένους τῶν αὐτῶν ἔσται 
αψα" χαὶ ταῦτα γὰρ πρὸς μὲν τὰ ,αηρμὸ τὸν ἐπιέβδομον ποιεῖ λόγον" πρὸς 

ὁὲ τὰ αφιβ τὸν ἐπόγδοον᾽ ὁ δὲ τοῦ χρωματικοῦ χαὶ αὐτὸς ἔσται τῶν αὐτῶν 
,αψϑβ᾽ ταῦτα γὰρ λόγον ἔχει πρὸς τὰ ι(αψα, ὃν τὰ σνς πρὸς τὰ σμγ᾽ [-͵ ἔτ. ὅ 

Β]4558]. Εοϊὶρύ αἴθ ΤΆΌ6Ι19 ἀθὺ Τηΐογν Δ] θην Θυ ἢ ! Γἶ886 : 

ΕΝ Ἐναρμόνιον ᾿ ἄρ, Ζοθεδεθεον "Ἰ αι Διατονιχόν 

ΑΙ 151 1512. " 1512 } 
Ἔς 1890 ᾿ 1192 Ι ἢ (τοι ὃ 
ἕ Ραμ 8 ᾿ς. 4 
ΠΕ γλ2016  ἐΐ 2016 Σ 2016 88 

[1- 8. 5.-ὸ [8.8.9 πα 1:9. τῷ 
11. ῬΟΕΡΗΤΕ. ἴῃ Ῥίο! μη. ἢδτη). 1 6 Ρ. 280 Υ. τῶν Πυϑαγοριχῶν τινες, ὡς 

Ἀ.. χαὶ Δίδυμος ἱστοροῦσι, μετὰ τὸ καταστήσασϑαι τοὺς λόγους τῶν συμφω- 
νιῶν συγχρίνοντες αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους χαὶ τοὺς συμφώνους μᾶλλον ἐπι- 
δεικνύναι βουλόμενοι τοιοῦτόν τι ἐποίουν᾽ πρώτους λαβόντες αἀριϑμούς, οὺς 
ἐχάλουν πυϑμένας, τῶν τοὺς λόγους τῶν συμφωνιῶν ἀποτελούντων .... τού- 
τους οὖν τοὺς ἀριϑμοὺς ἀποδόντες ταῖς συμφωνίαις ἐσχόπουν καϑ᾽ ἕχαστον 
λόγον τῶν τοὺς ὅρους περιεχόντων ἀριϑμῶν ἀφελόντες ἐφ᾽ ἑκατέρων τῶν 
ὅρων ἀνὰ μονάδα τοὺς “ἀπολειπομένους ἀριϑμοὺς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν οἵτινες 

εἶεν" οἷον τῶν β καὶ α, οἵπερ ἡ ἦσαν τῆς διὰ πασῶν, ἀφελόντες ἀνὰ μονάδα 
ἐσκόπουν τὸ χαταλειπόμενον᾽ ἦν δὲ ἕν. τῶν δὲ τεσσάρων καὶ τριῶν, οἵτινες 

ἦσαν τῆς διὰ τεσσάρων, ἀφελόντες ἀνὰ μονάδα εἶχον ἐκ μὲν οὖν τῶν τεσσά- 
ρων ὑπολειπόμενον τὸν τρία, ἐχ δὲ τῶν τριῶν τὸν δυο ὥστε ἀπὸ συναμφο- 

τέρων τῶν ὅρων μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τὸ ὑπολειπόμενον ἦν πέντε. τῶν δὲ 
γ καὶ β, οἵτινες ἦ ἦσαν τῶν διὰ πέντε, ἀφελόντες ἀνὰ μονάδα εἶχον ἐκ μὲν 
τριῶν ὑπολειπόμενα δύο, ἐκ δὲ τῶν δύο ὑπολειπόμενον ἕν. ὥστε συναμφότε- 

ρον (τὸ ὑπο)λειπόμενον ἣν τρία. ἐχάλουν δὲ τὰς μὲν ἀφαιρουμένας μονάδας 
ὅμοια, τὰ δὲ λειπόμενα μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἀνόμοια διὰ δύο αἰτίας, ὅτι ἐξ 
ἀμφοῖν τῶν ὅρων ὅμοία ἢ ἀφαίρεσις ἐγίνετο καὶ ἴση" ἴση γὰρ ἡ μονὰς τῆι 
μονάδι. ὧν “ἀφαιρουμένων ἐξ ἀνάγχης τὰ ὑπολειπόμενα ἀνόμοια καὶ ἄνισα. 
ἐὰν γὰρ ἀπὸ ἀνίσων ἴσα ἀφαιρεϑῆι, τὰ λοιπὰ ἔσται ἄνισα. οἱ δὲ πολλαπλά- 
σιοι λόγοι χαὶ ἐπιμόριοι, ἐν οἷς ϑεωροῦνται αἱ συμφωνίαι, ἐν ἀνίσοις ὅροις 
ὑφεστήκασιν, ἀφ᾽ ὧν ἰσων ἀφαιρουμένων τὰ λοιπὰ πάντως ἄνισα. γίνεται 
οὖν τὰ ἀνόμοια τῶν συμφωνιῶν συμμιγέντα" συμμίσγειν δὲ λέγουσιν οἱ 
Πυϑαγόρειοι τὸ ἕνα ἐξ ἀμφοτέρων ἀριϑμὸν λαβεῖν. ἔσται οὖν τὰ ἀνόμοια 
συντεϑέντα καὶ χαϑ᾽ ἐχάστην τῶν συμφωνιῶν τοιαῦτα᾽ τῆς μὲν διὰ πασῶν ἕν, 
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τῆς δὲ διὰ τεσσάρων πέντε, τῆς δὲ διὰ πέντε τρία. ἐφ᾽ ὧν δ᾽ ἄν, φασὶ, τὰ 
ἀνόμοια ἐλάσσονα ἦι, ἐχεῖνα τῶν ἄλλων εἰσὶ συμφωνότερα" σύμφωνον μέν 
ἐστιν ἣ διὰ πασῶν, ὅτι ταύτης τὰ ἀνόμοια ἕν᾽ μεϑ᾽ ἣν ἡ διὰ πέντε, οτι ταύ- 
της τὰ ἀνόμοια τρία. τελευταία δὲ ἡ διὰ τεσσάρων, οτι ταύτης τὰ ἀνό- 

ὅ μοια πέντε [--ἰ ἔτ, 4 Β]455]. 

18, -- --- Ρ. 2171 ἔλεγον δὲ οἱ περὶ ᾿Αρχύταν ἑνὸς φϑόγγου γίνεσϑαι χατὰ 
τὰς συμφωνίας τὴν ἀντίληψιν τῆι ἀκοῆι {τι ἔτ. 8 ΒΙ.. 

19, ΒΟΕΤΗ. 6 πιι8. ΠῚ 11 διρεγραν ϊομϊανὶ8 ρογέϊο 8οϊπαϊ ἐπ ἀοηα ηιϑάϊο 
Ῥγορογϊομαϊξεν ἐπίογροϑίίο πιηογο πορὶ Ῥοΐοϑέ ... φιαηὶ πῖον ἀδηιοηδίγαϊοηονι 

10. ροπὶξ Αγοϊμέαδ, εὐρυθη ἤπια 68. παδο υδγο οδὲ ᾿πειϑνιοαὶ. δὶς, ὑμιχιοῖξ βιιρεν- 
»αγἐομϊαγίδ ῬΥΟΡΟΥΤΟ «4...Β-. ϑιρηὸ ἔπ εαάτφηι ργορουίίοηθ ηυϊηηιοθ . Ο. ΠΕ... 
φμοπίαηι ἰσίδιο" δι ηυϊεϊηυὶ ἴα φαάφηι ργορογίίοηε - Ο. ΠΕ. εἰ διέ βιρεγρατεϊ- 
ομίαγεβ, -Π Ὲ - προσ «Οὐ. τυρριθγιὲ ραγίδ πα δια οἰπιθχιε ἐγαηϑοοηϊέ. δὲΐ 
μαεο -Ὁ - ἀϊοο χιοηίαηι - Ὁ - ποπ ογὶξ τιρηθγιιβ, 8 υρυϊέαϑ. 8ὲ δπῖρι 68ὲ μιν μ.8 

15 .. εἰ Ῥαγβ εϑὲ εἴμιϑ γιὲ εϑὲ -Π Ε., πιοίοίμν - Ὁ. παριογϑ - Ὁ Ε- πιρεεγμηι; 
φιοοῖΐγοα εἴ - Ε' - Ἠλρηδγιιι μιθ ϊδέμγ. χὸ πξ, μὲ . ΟἍ φμοφιο ηιοξαύιν. εἰγιηγεγιιο 
ἐσιίμν Ο. οὐ Ὁ Ε- πιρθῦοϑ ηιοίϊοίμγ . Ὁ). πιρηογιϑ, χιοα ο8ὲ ἱμιροδδιὶδιῖθ. φιολὶ 
ομΐμι ϑυεέ ηὐηϊηνὶ ἵπ οαάδφηι ργορογέϊοπο φιρδιιδιθεξ αἰδθ πιρριογῖβ, ᾿ὲ ρυϑηὶ αα 
86 Ἰηυϊοονι ϑιεγεΐ, δὲ δοίη αἰ εγοπέϊαηι γεϊιοηξ τον αΐοηι. τὐεϊέαβ ἰσίδεν ἐδ - Ὦ . 

20 ἰσίξιο" - 9} - πιρμόγιδ - Ο. παρριογέα τιϊἑαίε ἐἰγαπδοομαϊξ. φιιοσῖγοα πνι]ιι8 ἐποϊαὶξ 
ηοάτι8 πμρίθΥιι8, χμὶ ἐανι Ῥγορου ϊοπθηι ἀρηιαϊέον 8οϊπάαὲ [πα ἔτ. 8. Β].. 

20. ΤΉΕΟ ϑηγτη. Ὁ. 20. 19 Ἀ. δὲ χαὶ Φιλόλαος ἀδιαφόρως τὸ ἕν καὶ 
μονάδα καλοῦσι καὶ τὴν μονάδα ἕν. 

21. -- --α Ρ. 22, ὅ ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν τῶι Πυϑαγοριχῶι [ἴτ. 199 Η.] τὸ ἕν 
25 φησιν ἀμφοτέρων [ἀταὰ ὑπᾶ Πηρταά)] μετέχειν τῆς φύσεως" ἀρτίωι μὲν γὰρ 

προστεϑὲν περιττὸν ποιεῖ, περιττῶι δὲ ἄρτιον, ὃ οὐκ ἄν ἠδύνατο, εἰ μὴ 
ἀμφοῖν τοῖν φυσέοιν μετεῖχε" διὸ καὶ ἀρτιοπέριττον χκαλεῖσϑαι τὸ ἕν. συμ- 
φέρεται δὲ τούτοις χαὶ 4. 

22. ΑΒιβτου. Μοίδρηγβ, Η 2. 1043419 ἔοιχε γὰρ ὃ μὲν διὰ τῶν διαφορῶν 
80 λόγος τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἐνεργείας εἶναι, ὃ δ᾽ ἐκ τῶν ἐνυπαρχόντων τῆς ὕλης 

μᾶλλον. ὁμοίως δὲ χαὶ οἵους ᾿4. ἀπεδέχετο ὅρους" τοῦ συνάμφω γάρ εἰσιν, 
οἷον τί ἐστι νηνεμία; ἠρεμία ἐν πλήϑει ἀέρος. ὕλη μὲν γὰρ ὃ ἀήρ, ἐνέργεια 
δὲ χαὶ οὐσία ἡ ἠρεμία. τί ἐστι γαλήνη; ὁμαλότης ϑαλάττης, τὸ μὲν ὑποχεί- 
μενον ὡς ὕλη ἡ ϑάλαττα, ἡ δ᾽ ἐνέργεια καὶ ἡ μορφὴ ἡ ὁμαλότης. 

55 383, Εσρεν. ρῆγβ. ἔγ. 21 (Θτηρ]. Ρἢ. 431,8) Πλάτων δὲ τὸ μέγα καὶ μικρὸν 
καὶ τὸ μὴ ὃν καὶ τὸ ἀνώμαλον καὶ ὅσα τούτοις ἐπὶ ταὐτὸ φέρει τὴν κίνησιν 
λέγει" φαίνεται δὲ ἄτοπον αὐτὸ τοῦτο τὴν κίνησιν λέγειν᾽ παρούσης γὰρ δοκεῖ 
χινήσεως κινεῖσϑαι τὸ ἐν ὧι. ἀνίσου δὲ ὄντος ἢ ἀνωμάλου προσαναγχάζειν 
ὅτι χινεῖται γελοῖον" βέλτιον γὰρ αἴτια λέγειν ταῦτα ὥσπερ ᾿Α. 

40 24. --- ἔτ. 80 (Θ᾽ πιρ]. ρὴ. 461, 26) ᾿4. δὲ οὕτως ἡρώτα τὸν λόγον" “ἐν τῶι 
ἐσχάτωι οἷον τῶι ἀπλανεῖ οὐρανῶι γενόμενος πότερον ἐκτεί- 
ναιμι ἂν τὴν χεῖρα ἢ τὴν ῥάβδον εἰς τὸ ἔξω ἢ οὔ; καὶ τὸ μὲν οὖν 
μὴ ἐχτείνειν ἄτοπον. εἰ δὲ ἐκτείνω, ἤτοι σῶμα ἢ τόπος τὸ ἐκτὸς ἔσται (διοίσει 

δὲ οὐδέν, ὡς μαϑησόμεϑα). ἀεὶ οὖν βαδιεῖται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τὸ ἀεὶ 

45 λαμβανόμενον πέρας χαὶ ταὐτὸν ἐρωτήσει. καὶ εἰ ἀεὶ ἕτερον ἔσται ἐφ᾽ ὃ ἡ 
ῥάβδος, δῆλον ὅτι καὶ ἄπειρον. καὶ εἰ μὲν σῶμα, δέδεικται τὸ προκείμενον " 

εἰ δὲ τόπος, ἔστι δὲ τόπος τὸ ἐν ὧι σῶμά ἐστιν ἢ δύναιτ᾽ ἄν εἶναι, τὸ δὲ δυνάμει 

εἷς ὃν χρὴ τιϑέναι ἐπὶ τῶν ἀιδίων, καὶ οὕτως ἂν εἴη σῶμα ἄπειρον καὶ τόπος. 
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Αὐβ ερβξου (ποαρυἐβαρογοίβομον Ὁ) ὑθοη οἴογαηρς βίομον Ὀθάθηκιοιο ΝῈ- 
τοι προα ἅθον ᾿ἀγοϊνέαϑ᾽ Βογθοϊηυης 468 σϑομ νι Κῆρθη πᾶ δίαρί  πκι σου 
Ῥγρίθοκβ, ἀἰθ ριόηϑα Ῥῳῆιαφονεα (ΔὈ δου) ἃ. ἀρὶ, Ὀοὶ [ΒΟΕΤΗ.] 8.5 βθοπι. Ὁ. 393,1; 
408,14; 412,20; 418,22; 425,23 Εὐϊοα]. ΕθΘηβο ἅδον ἀϊο Τοίγακενβ Ὀοὶ Βοπες 

(Βίππβρ. ὕθογβ. νορ 1οουν θη} 8}} ο. 20 α. ἃ, Ναηθη Οἰξοβ (7). 

Β. ΕΟΗΤΕῈ ἘΒΑΘΜΕΝΤΕ. 

ΑΡΧΥΤΟΥ ΑΨΡΜΟΝΙΚΟΣ. 

1 [1 ΒΙαββ Μέϊ. ὅταιχ ῥ. 674] ῬΟΒΡΗΥΕ. ἱπ Ῥίοϊθπι. Ηΐδττη. Ρ. 280 
παρακείσϑω δὲ χαὶ νῦν τὰ ᾿ἄρχύτα τοῦ Πυϑαγορείου, οὗ μάλιστα 
καὶ γνήσια λέγεται εἶναε τὰ συγγράμματα᾽ λέγει δὲ ἐν τῶι Περὶ 
μαϑηματικῆς εὐθὺς ἐναρχόμενος τοῦ λόγου τάδε καλῶς -- 
γέγονεν. Νεῖ. ». 367. ΝΊοοΜ, ἴῃ Αὐἰ. 1 8, 4 Ρ. 6, 16 Ηοοῖι. ἀλλὰ χαὶ 
᾿Α. ὃ Ταραντῖνος ἀρχόμενος τοῦ “Τρμονιχοῦ τὸ αὐτὸ οὕτω πως 
λέγει “καλῶς ---ἀναστροφὰν ἔχει. [1ΑΜΒ1. ἰπ Νῖίο, 9, 1 Ρίβι, 
(ἃ. οοταπι. τηϑέῃ, 80, 7 ῥ. 81, 4 Εδθβι.) 1, 14. 15 σαῦτα --- ἀ ὃ ελφ εα!. 

χαλῶς μοι δοχοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαϑήματα δεαγνώ- 
μεναι, χαὶ οὐδὲν ἄτοτιον ὀρϑῶς αὐτούς, οἷά ἐντι, περὶ 

ἐἑἐχάστων φρονέειν" περὶ γὰρ τᾶς τῶν ὅλων φύσιος χα- 
λῶς διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν χατὰ μέρος, οἷά 
ἐντι, καλῶς ὀψεῖσϑαι. περέτε δὴ τᾶς τῶν ἄστρων τα- 
χυτᾶτος χαὶ ἐπιτολᾶν χαὶ δυσίων παρέδωκαν ἄμμιν 
σαφῆ διάγνωσιν καὶ περὶ γαμετρίας καὶ ἀριϑμῶν χαὶ 
σφαιριχᾶς καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ μωσιχᾶς. ταῦτα γὰρ τὰ 
μαϑήματα δοχοῦντι ἦμεν ἀδελφεά" περὶ γὰρ [ἀδελφ εαὶ 
τὰ τοῦ ὄντος πρώτιστα δύο εἴδεα τὰν ἀναστροφὰν ἔχει. 

ΕΕΛΑΟΜΕΝΤΕ ῈΒ ἨΠΑΒΜΟΝΙΚ. 

1. ΤΥ Ιοηθ ἘΠπβιομίθπ βομϑίπθη τηΐγ αἰθ Μαιμθιηδεῖκου αἰομ οι- 

ἩΟΓΌΘΗ σὰ ΒΒΡΘη ὑπᾶ 68 Καῆη ἀδῆδν πίσηῦ δα 4 ]]6η, ἀ8885 βἷο ἀΐθ Β6- 

βοβα θημοις ἀοὺ δἰ πζθίηθη Τίηρθ τἱοδε χὰ Ὀθυγίθι θη τῖββθα. Τθπα 
ἄδ 8160 βιοβ ἅδον αἴθ Ναίιγ ἄθβ 4118 ἐπ Ἴ 9 ἘΣπϑομίθη ουσογθθα 
ἨαΌθη, τημδδίθῃ 5816 δ ἢ} ζῶν αἷθ Βοβοβαῆθδη μοῦ 68 ΕΠΏΖΘΙ θη δἰμθη 

ϑ Ἴ!ομθη ΒΙΟΚ σουίηηθη, 80. ΒαΌΘη βἷθ ἄθππ δαοὰ ἄρθο ἀΐθ Θθβομίη- 
ἀἰρκοῖῦ ἀογ (ἀϑδεγηθ ἀπᾶ ἅδον ἴδγοη Αὐΐ- ἀπὰ Τὐθηύογραηρ οἶπθ Κατ 
Ἐλπβίομῦ ἀθου]θέοσε ἀπὰ ἄρον Οδοπιθίτῖθ, Αὐἰδμπγθεὶκ πὰ βρμᾶυκ πὰ 
πολύ ζῶ πϊπἀθθίθη δον ὥρου Μιυβὶὶς. Ῥθηη ἀΐθβο ὙΥ ββθηβομαίοη 
Βομθίηθῃ ψϑυβο  υγἱϑίοσέ Ζὶ βθίῃ, Πθπῃ βἰθ Ὀθβοβᾶξηρθη βοὴ ταΐῥ ἄθῃ 
θοϊάοθῃ Τὐυροβία! θη ἀθβ βοίοπάθῃ πάρ οἢ Ζαλὶ πὰ Ογὅδ86|. Ζαρτβὶ 
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πρᾶτον μὲν ὧν ἐσχέψαντο, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἦμεν 

ψόφον μὴ γενηϑείσας πληγᾶς τινων ποτ᾽ ἄλλαλα. πλα- 
γὰν δὲ ἔφαν γένεσθαι, ὅκκα τὰ φερόμενα ἀπαντιάξαντα 
ἀλλάλοις συμπέτηι" τὰ μὲν οὖν ἀντίαν φορὰν φερόμενα 
ἀπαντιάζοντα αὐτὰ αὐτοῖς συγχαλᾶντα, (τὰ) δ᾽ ὁμοίως 
φερόμενα, μὴ ἴσω:ε δὲ τάχει, περικχαταλαμβανόμενα πὰρ 

τῶν ἐπιφερομένων τυπτόμενα ποιεῖν Ψόφον. πολλοὺς 
μὲν δὴ αὐτῶν οὐχ εἶναι ἁμῶν τᾶι φύσει οἵους τε γινώ- 
σχκεσϑαι, τοὺς μὲν διὰ τὰν ἀσθένειαν τᾶς πλαγᾶς, τοὺς 
δὲ καὶ δεὰ τὸ μᾶχος τᾶς ἀφ᾽ ἁμῶν ἀποστάσιος, τινὰς 

δὲ χαὶ διὰ τὰν ὑπερβολὰν τοῦ μεγέϑεος" οὐ γὰρ παρα- 
δύεσθαι ἐς τὰν ἀχοὰν ἁμῖν τὼς μεγάλως τῶν ψόφων. 
ὥσπερ οὐδ᾽ ἐς τὰ σύστομα τῶν τευχέων, ὄκχα πολύ τις 

ἐγχέηι, οὐδὲν ἐγχεῖται. τὰ μὲν οὖν ποτιπέπτοντα ποτὶ 

τὰν αἴσϑησιν ἃ μὲν ἀπὸ τᾶν πλαγᾶν ταχὺ παραγένεταειε 
καὶ (ἐσχυρῶς), ὀξέα φαίνεται, τὰ δὲ βραδέως καὶ ἀσϑε- 
γῶς, βαρέα δοκοῦντι ἦμεν. αὲ γάρ τις ῥάβδον λαβὼν 
χινοῖ νωϑρῶς τε χαὶ ἀσϑενέως, τᾶν πλαγᾶι βαρὺν 

ποιήσει τὸν ψόφον" αὲ δέ χα ταχύτεκχαὶ ἰσχυρῶς, ὀξύν. 

πὰ Ὠρθεϊορύθῃ δἰ βίοι, ἄδββ ἀπτδρ! ἢ οἷπ 30.811 ϑηΐβίθηθη ὅπη, 
Ομμθ ἄδβθ οἷπ ϑορθηβοι ρος ΑἸἸἼΒολΙαρ βιδιιροέα πάθη Ὠδᾶζύθ,Ἠ Απβολ]αρ 
ΔΌΘΣ Βομδιρίθίθη βἰθ, ϑηϊϑεπαάθ ἀθπη, θμῃ ἀἷθ ἰῃ Βονοραηρ θοβηά- 
᾿οῆθη ΚΟγΡΘΥ βίοι σορθηβοίερ ἐγοῆδη πα συβδιηπιθηβίοθβθη. 1θ)δηΐ ρθη 
Κὄσροσ πὰῃ, ἀἷθ ἴῃ οηϊρορθηρθβοίζίοσ Εἰομίαπρ βίο θουθρθη ἀπᾶ βίοα 
παοροπβοῖρ ἰτοϑθη, ὑγάσλέεη ἀδη δοιαὶ! πόγυοῦ, ἱπᾶάθαι 816. βίοι ΠΘΙΠΠΊΘΩ ; 
ἀἰο)οηΐρθη ἸΚὄγρθυ δΌθυ, αἷθ βίοι ἰπ ρ]οίομογ Βἰοίπρ' αὔθυ πλϊῦ ἀπ] Σ 
Οοβοδ παρ κοῖῦ ἑοτιδοννορίθη, Ὀγδομύοπ ἀθῃ βῬοΒ8}} Βοσνον, ἰπάθηι βἰθ σοὰ 
ἄθῃ πϑοβ οπημηθηάθῃ οἰ πρθμοὶ ἀπὰ ροίγοθη πὔγαάθη, Ὑ 6196 σοὴ ἀΐθϑθα 
ϑοϊάοη κδηπίθῃ τΐϊῦ ἈΠΒΘΤΟΣ Ναας πἰοιδ ογΐαββα νογάθη, ἰθ118 σορθη ἀ68 
ΒΟ ΔΟΒΘῺ ΑἸΒΟΒΪαρΒ, ὑθὶ]8β δυο ϑρθὰ ἀ6Υ πο θη ἘΣ ἴθγπυιηρ νῸΠ ἈΠΒ, 

οἰπῖρχθ διο ἢ οβθη ἰΠΥΘΥ Δυββοσοσ θη οι Θέᾶγκο, Τϑπη ἀΐθ σον ρθη 
ΒΒ δ116 Κὄππίθη πἰσεῦ ἴῃ ἀηβον ΟἿγ οἰπαάτγίηρθη, τῖθ βίο 16 ἀθοἢ ἴῃ Θηρ- 
Βαϊβίσθ αἰϑέβββο, βορθ] πηϑῃ Υἱϑὶ θἱηρσίθβϑϑῃ ψ1}}, πίομ(β οἰ πρίοβϑθη ᾿ᾶββε,  ΟΩ 
ἄθῃ δὴ ὕηΒοι Αἰ ππθϑοσρδη Θηβομὶαρθπᾶάθη δολά θη. Θὐβομβϑίηθη ἢ ἡὰη αΐθ, 

ΘΙ οἢθ ΞΟΠ 611 μα δἰατκ νοπ ἀθπὶ ΑἸΒΟΒ]αρο ΠΘΥΓ Σὰ 1π8 ἀτίηρθπ, ΠΟΘ, 

αἰθ θοῦ ἰαηρβαπι ἀπᾶ βουνγβοι, ἰθῦ σὰ βϑίῃ. Νίπιηῦ δὴ οἷπθ Οϑγίθ 
πα Ὀοιγορὶ 86 ἰδηρβαη ἀπ βομγθο, 80 γα τη πλϊ θην β']αρΘ 
θἴπϑη ἐθέθη 50 88}1} Βουνογοείηρθη, θθνοσί πῆδη δἷθ αὔθ σϑβο ἢ ἀπ βίρτκ, 

οδἰπθὴ Βοβθῃ. ΑὔδΥ πος πὺῦ δἰογάσσοΒ Κὄπθθη τὶ ἀἶθ8 θυ ΚΟΠ θη, 
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οὐ μόνον δέ χα τούτωι γνοίημεν, ἀλλὰ καὶ ὄκχα ἄμμες 
ἢ λέγοντες ἢ ἀείδοντες χρήιζομές τεμέγα φϑέγξασϑαι 
καὶ ὀξύ, σφοδρῶι τῶι πνεύματι φϑεγγόμενοι κα πὶ κ ἔτι 
δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ βελῶν τὰ μὲν ἐσχυ- 
ρῶς ἀφιέμενα πρόσω φέρεται, τὰ δὲ ἀσϑενέως, ἐγγύς. 
τοῖς γὰρ ἐσχυρῶς φερομένοις μάλλον ὑπακούει ὅ ἀήρ᾽ 
τοῖς δὲ ἀσϑενέως, ἧσσον. τωὐτὸ δὴ καὶ ταῖς φωναῖς 

συμβήσεται, τᾶε μὲν ὑπὸ [τῶ] ἰσχυρῶ τῷ πνεύματος 
φερομέναι μεγάλαι τε ἦμεν καὶ ὀξέαι, τᾶι δὲ ὑπὸ ἀσϑε- 
γέος μιχχᾶι τε καὶ βαρέαι. ἀλλὰ μὰν χαὶ τούτωι γά χα 
ἔδοιμες ἐἰσχυροτάτωι σαμείωι, ὅτι τῷ αὐτῶ φϑεγξα- 
μένω μέγα μὲν πόρσωθέν χ᾽ ἀχούσαιμες" μιχχὸν δέ, 
οὐδὲ ἐγγύϑεν. ἀλλὰ μὰν καὶ ἔν γα τοῖς αὐλοῖς τὸ ἐκ τῷ 
στόματος φερόμενον πνεῦμα ἐς μὲν τὰ ἐγγὺς τῷ στό- 

ματος τρυπήματα ἐμπῖπτον διὰ τὰν ἰσχὺν τὰν σφοδρὰν 
ὀξύτερον ἄχον ἀφίησιν, ἐς δὲ τὰ πόρσω, βαρύτερον᾽ 

ὥστε δῆλον ὅτι ἁταχέα κίνησις ὀξὺν ποιεῖ, ἁ δὲ βραδέα 
βαρὺν τὸν ἄχον. ἀλλὰ μὰν καὶ τοῖς ῥδόμβοις τοῖς ἐν 
ταῖς τελεταῖς κινουμένοις τὸ αὐτὸ συμβαίνει" ἁσυχᾶι 

βοπάθγη ὅθ} ἀμγοΐ Γοἱσοπαᾶθο. ὙΠ ΟΙΪθα τὴ Ὀοὶπι Εθᾶάθπ οἄθγ ϑίπρθη 
οὗνγαβ ἰδαῦ πα ΠΟΘΙ ΚἸΐηρθη Ἰαββθη, 80 πογάθῃ τὶγ τα π σϑππηρ; βίαυ θη 
Αἰϑιὴβ {ζαπι Ζ16] ρϑίδηρθη, πο ]θη πεῖγ αθογ Ἰοῖβθ οὗϑυ ἰἰθὲ βργθοβθῃ, 80 
ψΘγάθη ΜΓ ΒΟμ ΒΟ θη Αἰθηὶ δα θηάθη). ΕἝΓΏΘΓ Κοιηπηῦ 8 οἢ 45 ὙῸΓ 
16 οὶ Οἰθβομοββοη. Ὁ 16 Κγᾶ δες Δ οβοθααοτίθη δΒίθρθη πγοϊδ, ἀἰθ ΒΟ 8 Β, 

ἰη αἴθ Νἅμθ, Τοπη ἀΐθ Κτᾶξερ δΟρθβοβιθαάογίθη σογάγᾶηρθη Ὀθββθὺ α16 
Γλῖϊ, ἀἰθ βοισϑοι ἀαρσορθα πυϑηῖροσ. Άβ56 109 {ὺ πὰ Διο δαΐ ἀϊθ 
Τῦπθ ζὰ. ἘΠὴ Το, ἀ6ὺ ἀπίοσ βἰδυκοιη Αὐθπλμοϊθι Βουνουθογβομίὶ πῖγὰ, 
αἰγὰ βίυκ ἀπ ΒοΟὴ ΚΙϊπρθη, πίθου βομυϑομοπὶ Αὐδπιμοΐθῃ ἀδρθρθη 
ΒΟΒΎΒΟ πᾶ (ἰοῖ, ΠΟΟΝ Κῦμμθη ὙΪ 68 800} 8ἃπ ἀΐθθθπι ἰσθβδηἀβίθα 
Βοίβρίθιθ βϑῆθῃ, ἄδεβ πᾶγη! οι ἄθυβθὶρθ Θρυθοθον ταϊῦ Ἰδαύθ βΘτητηθ βίο ἢ 
ἈΠῸ το ἐΐη γϑυηθβι οἷ τη οί, τηἱρ ᾿θῖβου ἀαρθρθι πίομὺ οἰ ππηδ] ἷπ 6 Γ᾽ 
Νἅμο. Τοοι δυοὰ οὶ ἄθη ΕἸδίθῃ ἐξέ 65 80. Ὀγτὶηρύ αἴθ δὺὰβ ἄθπι Μυπᾶθ 
δοβίοββθηθ [μαὔὺ 'ἴπ αἴθ ἀθπὶ Μαπάθ σζαπδομβί Ἰἰορθηάθη Τωδομοσ, 8ὸ ρἰθοὺ 
816 ἴῃ ΕὌΙΡῈ ἀθ8 βίδυκϑθη Ὀγιοκοβ οἰπθη Ὠδμθτθη ΚΊαπρ γοῃ βίοι, ἀγίπσί 
δὶ6 ἀδρορθη ἷπ ἀἰθ τγϑῖνοσ ἈΟρΘΙθρθηθη, οἰπθῃ ὑἰθέθσθθ, αγαὰβ ϑγριθοὺ 
βοὴ ΚΙασ, ἀδβ8 αἴθ βοβῃ6}19 Βονθραηρ θἰπθη μΒοθθη, αἴθ Ἰδηρβδηηθ θἰπθα 
υἰοΐθῃ ΚΊδηρ, νϑγαγβδομί, Ῥοοὴ δυο θοὶ ἄθηῃ 'π ἄθῃ Μυγβίθυθπθίμθη ρ8- 
βου αρθηθη ὟΝ Δα θα θ]) τοῖρύ βίο αἴθβὶρθ Εὐβομβοίπθπηρσ, 1ωδηρβδπηι 
ϑοβο ρθη ρΡΘΌΘΠ 56 δἰπθη ὑἰθέθη ΚΊΘηρ σοι βίοι, μοξερ ἀδρθρθπ, δἰπθῃ 
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μὲν κινούμενοι βαρὺν ἀφιέντι ἄχον, ἰσχυρῶς δέ, ὀξύν. 
ἀλλὰ μὰν καὶ ὅ γα κάλαμος, αἴ κά τις αὐτῷ τὸ χάτω᾽ 

μέρος ἀποφράξας ἐμφυσῆι, ἀφήσει (βαρέαν) τινὰ ἁμῖν 
φωνάν" αὲ δέ κα ἐς τὸ ἥμισυ ἢ ὅπόστον (ζ(ὧν) μέρος 
αὐτῶ, ὀξὺ φϑεγξεῖται᾽ τὸ γὰρ αὐτὸ πνεῦμα διὰ μὲν τῶ 
μαχρῶ τόπω ἀσϑενὲς ἐκφέρεται, διὰ δὲ τῶ μείονος 
σφοδρόν. 

εἰσπεσὼν δὲ χαὶ ἄλλα περὶ τοῦ διαστηματιχὴν εἶναι τὴν τῆς 
φωνῆς κίνησιν συγχεφραλαιοῦται τὸν λόγον ὡς" 

ὅτι μὲν δὴ τοὶ ὀξεῖς φϑόγγοι τάχιον χκινέονται, οἱ 
δὲ βαρεῖς βράδιον, φανερὸν ἁμῖν ἐκ πολλῶν γέγονεν. 

Ζα 8. 268, 24 νεὶ. Ῥχατ, ΒΡ. ΥΠ ὅ80} κινδυνεύει, ἔφην, ὡς πρὸς ἄστρο- 
νομίαν ὄμματα πέπηγεν, ὡς πρὸς ἐναρμόνιον φορὰν ὦτα παγῆναι, καὶ αὗται 
ἀλλήλων ἀδελφαΐ τινες αἱ ἐπιστῆμαι εἶναι, ὡς οἵ τε Πυϑαγόρειοί φασι καὶ 
ἡμεῖς, ὦ Γλαύχων, ξυγχωροῦμεν. Ζα 211, 10 νεῖ. Ῥιιλτ, Τίμι. Ρ. 61Β; Τῆθο 
Ῥ. 81 ΗἼΙ. τα ἔτ. 48ι. 

2 [2] ῬΟΒΡΗ. ἱπ Ῥίο]. μδττη, Ρ. 267 χαὲὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν πα- 
λαιῶν οὕτω φέρονται [πᾶτη]!οι διάστημα τε λόγος] χαϑάπερ καὶ 
Διονύσιος ὅ “Δ λιχαρνασσεὺς καὶ ᾿Τρχύτας ἐν τῶι Περὶ τῆς μου- 
σικῆς... ᾽4. δὲ περὶ τῶν μεσοτήτων λέγων γράφει ταῦτα" 

μέσαι δέ ἐντι τρῖς τᾶι μουσιχᾶι, μέα μὲν ἀριϑμη- 

τιχά, δευτέρα δὲ γαμετριχά, τρέτα δ᾽ ὑπεναντία, ἃν 
χκαλέοντι ἁρμονιχάν. ἀριϑμητιχὰ μέν, ὄὅχχα ἔωντι τρεῖς 
ὅροι κατὰ τὰν τοίαν ὑπεροχὰν ἀνὰ λόγον᾽ ὧ᾿ν πρᾶτος 
δευτέρου ὑπερέχει, τωὐτῶι δεύτερος τρίτου ὑπερέχει. 
χαὶ ἐν ταύται (τᾶ) ἀναλογίαι συμπίπτει εἶμεν τὸ τῶν 

Βοῆθη. οὶ δαοῖὶ ἀδ5 ΠΟΙ νῖτὰ, ΘΠ τη βοῖὶη ἀπίθσοβ Επᾶθ γο- 

βίορίξ. πᾶ Βἰπϑιᾶβῦ, Ὧη8 οἴμθη ἐϊθέθη Τοὸμ ρϑῦθη, Ὀ]ᾶβὺ τηϑὴ ἀδ8- 
βορθη ἰπ αἴθ Ηδ)θ οὐθὺ βοπβὺ δἰπθη Ὁ] θῖρθη ΤῸ] ἀθ8 ΒΟ γοβ, υἱγὰ 
68. ΒΟΟΙ ΚΙίΐηροη. Ῥθηπ ἀϊθβϑὶθο Τυἷὲ βἰγδπηῦ ἀστοι οἴπθη Ἰαηρροβίγθοκίθη 
Εδυπι ἰδηρβδαι, ἀστοῖς οἴηθῃ Κύγζθγθη μιϑἔτίρ 8118. 

ΕΥ ϑργίοδέ δοάαηπ ποσὴ τυοῖίον δον αἶα Ῥγορογεοπαϊ ἀξ (6) 

ϑδεμιπιδονεσισι Ὡπα δολίϊοδεί βοῖης Ῥαγίεσιπσ πεί Γοϊσοπάοπ Ῥογίεπ.: 

Τ)α88 πὰπ 8180 ἀἷθ Βοῆθῃ Τῶπθ 8[0 8 βοῦπθ]]θῦ θθθρθη, αἷθ ἰθέθῃ Ἰδηρ- 
ΒΆΙΏΘΙ, ἰϑὲ ὯΠ8 δῈ8 Υἱθίθη Βοιβρίϑιθη ἀθα οι ρϑνογάθῃ. 

Ὡ. Ἐπ οἰοδὺ ρον ἀτοὶ Ῥγορογέίοηθη ἱπ ἀον Μυθβίκ: ογβύθῃβ α16 γί τ- 
τηθ ΐβο 6, φυγαὶ θῃ5 ἀἷθ σϑοχηθίσίβοο, ἀσ 068 αἷθ Θηρθρθηρθϑουζίο, Βοσθηδπηΐθ 
Βασταοηΐβομθ, [16 ὐἰ ἐμ πιϑέϊβοηθ, θὴπ ἀτοὶ ΖΑΒ] ρτ θ ἀπαῖορ Το] σθηαθ 
ὈΙβοσθπΖ δυΐνγοίβθη : ἀπὶ θυ ἶθὶ ἀθὺ δυβὺθ ἄθῃ ψυγούθῃ ἃ ρου ΕὩ, ἀπ βου θὶ 
ρου τιν ἀογ σιοϊίθ ἄθῃ ἀτϊθη, Ὁπᾶ δοὶ ἀΐθθθυ Απδ]ορίῖθ ὑ8ν 68. βίο, 
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μειζόνων ὅρων διάστημα μεῖον, τὸ δὲ τῶν μειόνων 

μεῖζον. γαμετριχὰ δέ, ὄκχα ἔωντε οἷος ὃ πρῶτος ποτὶ 

τὸν δεύτερον, χαὶ ὅ δεύτερος ποτὶ τὸν τρέτον. τού- 
των δὲ οἱ μεέζονες ἔσον ποιοῦνται τὸ διάστημα καὶ οἱ 

μείους. ἅἁ δὲ ὑπεναντέα, ἂν καλοῦμεν ἁρμονιχάν, ὄχχα 
ἔωντι τοῖοι ὧι!) ὁ πρῶτος ὅρος ὑπερέχει τοῦ δευτέρου 
αὐταύτου μέρει, τωὐτῶι ὅ μέσος τοῦ τρέτου ὑπερέχει 

τοῦ τρίτου μέρει. γένεται ἐν ταύται τᾶιε ἀναλοόγίαι τὸ 
τῶν μειζόνων ὅρων διάστημα μεῖζον, τὸ δὲ τῶν μειό- 
γων μεῖον. 

8 [7] ΒΤΟΒ. ΠῚ δον. ἐ. 48, 1856 Μ. ἐχ τοῦ ̓ ἀρχύτου Περὲ μαϑη- 
μάτων" δεῖ -- ἀδιχῆσαι". ΤἸΑΜΒΙ. ἃ. οομγπι, πιδίμ, 86, 11 ἢ. 44, 
10 Εδβὲ. διόσεερ ὅ ᾽Α΄. ἐν τῶ: Περὶ μαϑηματιχῶν λέγει δεῖ --- 
ἀδύνατον᾽ [Ἐκδιμοῖλ νοι 8. 273, 1 --11 ποις βἰομου]). 

δεῖ γὰρ ἢ μαϑόντα πὰρ ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα, ὧν 
ἀνεπιστάμων ἦσϑα, ἐπιστάμονα γενέσθαι. τὸ μὲν ὦνμα- 

ϑὲν πὰρ ἄλλω καὶ ἀλλοτρίαι, τὸ δὲ ἐξευρὲν δι᾿ αὔταυ- 
τον χαὶ ἐδίαι" ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζατοῦντα ἄπορον καὶ 

σπάνεον, ζατοῦντα δὲ εὔπορον χαὶ δάεδιον, μὴ ἐπιεστά- 
μενον δὲ ζητεῖν ἀδύνατον. 

4688 ἀδ8 Ὑ μα] ἐπῖ8 ἀθὺ στὄβθογθη ΖΒ] Ὀορτ 8 ΚΙοίμοσ, ἀθὺ ἀθγ ΚΙ θίποτθα 

δτῦββογ ἰβύ (α ἢ. ἐπ ἀον Ῥγορογίϊοη Θ᾽ ---- τ 4 -- 2 με τ «« 5]. Βῖθ 

Θθοσηθίτίβοηθ: θη ἀδΓ ογβίθ Βορτῆ ζυμ συγοϊΐθῃ, τῖθ ἀθὺ ζυγοὶίθ Ζὰπὶ 

αγίθη βίο νουμᾶ], 1θ στὄββϑυθῃ ἀδσο Βαθοπ 88 σ᾽οίομθ Ψογμα - 

πίβ υῖθ ἀϊθ βου ρθγθη ( ἡ. 2:4 πε4: 8, Ξ-- 4) Πθ οπίρορθηρθ- 

βοίζίθ, βορθῃδηηΐθ Βδττηπἴβοῃθ Ῥτορογίο, Θ πῃ βίοι οὐδ βερν 76 80 γοτ- 
Βα] ίθη: ἀπὶ ἄθη τϊθυ!θ θη Το] ἀθγ οἰρθμθη Οὐῦββθ ἀθσ ογβίθ Βορτ ἄθη 
Φιυοιίθη ἀρου, ἀπὶ ἀθηβοὶ θθη 61} ἀθ8 ἀγίθη ρον ἀον ΜΙ ΘΙ θΘρτί εν 
ἄθῃ ἀτϊξίθη. Βοὶ αἴθβον Απα]ορὶθ ἰβύ ἀδβ8 Ὑϑυμ ] ηβ ἀθὺ ρτόββογθῃ ΒΟρτ 8 

δτόββοσ, 485 ἀϑγ Κ]θίμθγθη ΚΙ μῸ (α. ἢ. θ. -ά4:4--- ὃϑτεεθ: 8; 2» 3) 

8. Μδῃ πλῖ188 ΖῸ ὟΥ ΙΒβθηβοιδῖς ρϑἸδηρθη θηξνγθάθυ ᾿πἀ6πΠι ἤδη 488, γγ885 
Δ πἰσῃῤ τιιββίθ, γὺ Θἰμ6η) 8 Πάθγθη οεϊθγηῦ ΟΣ βοὶρϑὺ ὅπαθι, 85 

Εὐϊοσπθη ἥπάθυ α͵8ὸ νὸμ οἰπθὴ δθάθγοη ὑπαὶ πϊξ ἔγοιηᾶον ἩΠΠ 6 βἰβίί, 

ἀ88 ΕἸπᾶάθῃ ἀδρορθὴ ἀυτοῦ ὑΠ8 βϑὶ ρβί ἀπα τ οἷρμοῦ ΗΠ θ, ΕἸπάθη 
ΔΡ6 οἴ ΘΘΟἤ θη ἰδ τη ΐββ ἢ ἀμ 56] θα, τΐϊῦ ΘΟ θη ΑΌ6Υ ἰδὲ 68 συ! ἢ 
πα Ἰοομῦ; ἔν ἄθῃ ἐγ] οι, ἀθὺ ἀδ8 β'υσμθπα πίον νουβιθ μῦς, ἰδὲ 685. υῃ- 

τηδρ!οῃ σὺρ δσἤθη. 
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στάσιν μὲν ἔπαυσεν, ὁμόνοιαν δὲ αὔξησεν λογισμὸς 
εὑρεϑείς" πλεονεξέα τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου γενομένου 
καὶ ἰσότας ἔστιν" τούτωι γὰρ περὶ τῶν συναλλαγμάτων 
δειαλλασσόμεϑα. διὰ τοῦτον οὖν οἱ πένητες λαμβά- 
γοντε παρὰ τῶν δυναμένων, οἵτε πλούσιοι διδόντι τοῖς 

δεομένοις, πιστεύοντες ἀμφότεροι δεὰ τούτω τὸ ἶσον 
ἕξειν. χανὼν δὲ χαὶ κωλυτὴρ τῶν ἀδικούντων ζ(ὠν) τοὺς 
μὲν ἐπισταμένους λογίζεσθαι πρὶν ἀδιχεῖν ἔπαυσε, 
σεείσας ὅτι οὐ δυνασοῦνται λαϑεῖν, ὅταν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔλ')- 
ϑωντι τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν αὐτῶι δηλώσας 
ἀδικοῦντας, ἐκώλυσεν ἀδιχῆσαι. 

“ΠΙΑ͂ΤΡΙΒΑ͂Ι. 

4 [8] ΒΤΟΒΙΙ ργ. 4 (ρ. 18, 8 7.) ἐκ τῶν ᾿ἀρχύτου Διατριβῶν. 
καὶ δοκεῖ ἁ λογιστιχὰ ποτὶ τὰν ἄλλαν [1]. ἁμὰν) σο- 

φίαν τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν καὶ πολὺ διαφέρειν, ἀτὰρ 
καὶ τᾶς γεωμετριχᾶς ἐναργεστέρω πραγματεύεσϑαι ἃ 
ϑέλει. αὶ κ χαὶ ἃ ἐκλείπει αὖ ἁ γεωμετρία, χαὶ ἀπο- 

Αὐΐτυμν ἀδηιρίίβ, Ἐϊπέσβομε οὐ μδίβ, πθπῃ αἴθ Βϑομηηρ βεἰπγηγύ. 

Τομη ἄἀδηπ ρἷθθίβ Κοὶπθ ὕὐοσνογίοπὴρ πὰ 68. Βουτβοιὶ ΟἸθιομμοῖδ, 
Θϑηπ δαΐ αταπὰ ἀον Βθομβηθηρ βοίζθη ΜῈΓ ὑπ8 ΡΘΣ ἀἰθ σορθηβοι ρθη 
Ἡδη θ]βυευρϊομύαπρθπ δυβοίπαπάθσ. Ὀθβυσθρθη ΘΕ πιθῃ ἀἷθ Ασπηθη στο ῃ 
ἄθη αοιηδροπάθη ὑπᾶ αἷθ Βοίομθῃ ρϑθῦθῃ ἄθῃ Βοαδγξίρθη, τγθῖ] βἰθ 
θοϊάθ βίοι δυϑ αταμὰ ἀθὺ Βϑομβησηρ ἀδταυΐ νοηΐδββθθη, ἀα88 βὶθ 80 ἅβ8 
ΟἸοίομο Ὀοϑιίζοθ πογάθῃ. 0 ἰβί βῖθ ΕἸ Βίβοῦμυῦ ἀπά Ηδηπιβομὰ} ἀοΓγ 
Τά! ον υπὰ νϑγϑη]δβδὺ αἷθ, αἷθ σϑοβηθη Κόμπηθη, ΠΟΟΒ ὙῸΓ (δ 

Τῦμτθα κοῖς ἴππθ σὰ μα] θη, ἀβ 86 ἰβηθῃ ΚΙΑΥ τηϑοδί, ἀ888 βἰὶθ θϑὶ ἀθὺ 

ΑΡγθοβπαπρ ἄοοι πἰομῦ ἀπϑηϊάθοκί Ὀ]οθθπ πογάθη; αἰθ᾽θηΐρθη αθθσ, ἀΐθ 
εἰσ σϑοθηθη Κὔπηθη, πρὶ βἷθΘ σὸρ ἀογ ὐητθα ομ Κοὶρ ΔὈΖα]αββθῃ, 

πϑομάθμι βἷθ ἵβποῃ δυΐ ατυπὰ ἀθγ Βθομησηρ ΠΔΟ ρθυίθθθη, (858 5810 
ὉΠΥΘα] ἢ} σϑύσθβθη βἰ πᾶ, 

ΕΒΑΘΜΕΝΊ ΕΒ ΟΕΒΡΒΆΑΟΗΕ. 

4, ὕὉπὰ ἀΐδθ Αὐπϑακ μαΐ, τῖθ ταῖν βομϑιηῦ, ἴπ Βοζὰρ δὰ ἀηθογθ() 

Ὑ ἸΒβθηβομαῖν γῸὺ ἄθῃ δηάθσθη Καὶ ἀπβίθῃ θἰμθῃ χοὰς Ὀθιγ ΒΟ ]οἤθη. 7 οῦ- 
Τρ; Ὀοβοηθτβ ΔΡΘΓ Δοἢ ὙῸΓ ἀθὺ ϑοπιϑίσῖθ, ἀδ β'8 ἀθυ  ] Π 818 ἀἰθθθ 

Ὲ8 810 ὙΠ Ὀϑμδηάθ]η Καπη. {θέπη αἷς Οεφοηιείγίε δεινοῖδί, τ00 αἷδ 
απάφγη Καπείε ἐπε δ, σ᾽ 6 Ἰαβθθπ,) πὰ πὸ ἀΐθ αϑοπιοίσίθ υϊθάθγαμη γοὺ- 
βαρί, Ὀπηρί αἴθ ΑὐἹτηθοῖκ βόνο} Βουγοῖβθ σὰ βίδηάθ νἱθ δῦ αἷθ 

1915, Εταρτα, ἃ, ὙΌΣΞΟΚτσ. 18 
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δείξιας ἁ λογιστιχὰ ἀποτελεῖ καὶ ὁμῶς, εἰ μὲν εἰδέων 
τεὰ πραγματεία, καὶ τὰ περὶ τοῖς εἴδεσιν. 

ΖΜΥΕΠΕΕΠΗΛΕΤΕ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΔΕΈΚΑΜΟΣ. 

ΤΉΕΟ ὅϑτηγτι. Ρ. 106, 1 ΗἸ]]. ἡ μέντοι δεχὰς πάντα περαίνει τὸν ἀριϑμὸν 
ἐμπεριέχουσα πᾶσαν φύσιν ἐντὸς αὑτῆς, ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ χινουμένου τε 
χαὶ ἀκινήτου ἀγαϑοῦ τε χαὶ χαχοῦ᾿ περὶ ἧς καὶ ᾿Α. ἐν τῶι Περὶ τῆς δεκάδος 
χαὶ Φιλόλαος ἐν τῶι Περὶ φύσιος [ἴτ. 11] πολλὰ διεξίασιν. 

ΠΕΡῚ ΑΥ̓ΙΩΝ. 

ΑΤΒΕΝ. ΙΥ͂ 184 Ε'ὶ χαὶ τῶν Πυϑαγορικῶν δὲ πολλοὶ τὴν αὐλητικὴν ἤσχη- 
σαν, ὡς Εὐφράνωρ τε καὶ ᾿Α. Φιλόλαός τε ἄλλοι τε οὐχ ὀλίγοι. ὁ δ᾽ Εὐφρά- 
γνωρ καὶ σύγγραμμα Περὶ αὐλῶν κατέλιπεν" ὁμοίως δὲ χαὶ ὃ 4. ὙΜεὶ. ἴτ. 1, 
5. 210, 18. Ῥοοῦ 5. Α.. ὁ ἁρμονιχός Οδαιηδοίθου Ὁ. Αἴῃ. ΧῚΠ 600Ε ἀπᾶ οὔεῃ 
8. 261, 11. 16. 

ΠΕΡῚ ΜΗΧΑΝΗΣ. 

γεὶ. Ῥιοα. ΥἼΙ 82 5. 261, 18, 

γσάταυν. ρῥγδοῖ, ὙΠ 14 ποὴ ηνῖμιιϑ ἀδ πιαομὶπαϊοηῖδιιβ [πᾶ τι}. ΘΟὨ ΒΟ ρΒοστιη) 
εἱὲ Πιαάεδ, Αγολνψίαβ, Αγοϊιϊηιοοθ, Οἰοδὶδίοβ, Νψηιρμοάονιβ, Ῥ)ϊο Βυσαννιιβ οἷο. 

ΠΕΡῚ ΓΕΩΡΓΊΑΣ. 

γε]. θιοο. ΥἹΠ 82 5. 261,11. 

ΨΆΒΕΟ ἀὁ τ΄ γαβῦ. 1 1, 8 [ἄλγαιβ ΟοἸαπι. 1 1, 1] φιὶ σγαρος βογίρβογαμνξ [πᾶτα- 
116} ἀθ τῷ τυβίοα) ..... διέ ρα φιηφιαφίπἑα ... ἀε ρλϊϊοδορλὴβ . .. Αγολψέαβ 
Ῥυϑιαφογειι. 

ΌὌΝΕΟΘΗΤΕ ΒΟΒΕΙΕΤΕΝ. 

ΤΊ] (8. ΖΘ! ον ΠΙῸ 1085): 

1. Περὶ ἀρχᾶν. 
2. Περὶ τοῦ ὄντος (Ξε ῃ. 1 οὗοτν 8). 
8. Περὶ τοῦ παντός (Καίοροτίοῃ) νρὶ]. Καϑολικοὶ λόγοι δέχα οἃ. ΟτῸΙ 

Ορρν. 8θηΐ. Π 218. 
. Περὶ τῶν ἀντικειμένων. 
. Περὶ νοῦ χαὶ αἰσϑάσιος. 

. Περὶ ἀνόρὸς ἀγαϑοῦ καὶ εὐδαίμονος. 
. Περὶ παιδεύσεως ηϑικχῆς (Ξε Περὶ παίδων ἀγωγῆς). 
. Περὶ σοφίας. 
, Περὶ νόμου καὶ δικαιοσύνης. 
. Περὶ ψυχῆς(ἢ). Μ᾽ α!. ΙΔπ|0]. Ὁ. βἴοὈ. 60].1 869, 9. ΟἸαπά. Μδπ. Π 1. 

Ι. ,χχγα. ἃ. τηθπΕ. ΠῚ 8. 
11. Ὀψαρτυτιχά. 

ΦΦ ΦΟΩ -τοῦοσι »» 

Ῥανϊεσωπσ ἂθν Ἐόσμλθη [Ζαλιρτγίποὶρίοπ, 8. Ῥ]ΟΙΔοΒ ἔτ. δ], ΘΏΠ 68 
Βίο ἢ}; πὰ ἱγροηα οἷμθ Βοβδηαϊαησ ἀογ ΕΌΥπθη ΒΘΠα6]6. 
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96. ΤΙΜΑΙΟΚΒ. 
1, Ῥιμτο Τίπι. Ρ. 20Α χαταλέλειπται δὴ τὸ τῆς ὑμετέρας ἕξεως γένος 

[Ργιβαρόσθοι ἅμα ἀμφοτέρων [πᾶπι]. φιλοσόφων ἀνδρῶν καὶ πολιτιχῶν) φύσει 
καὶ τροφῆι μετέχον. Τίμαιός τε γὰρ ὅόε εὐνομωτάτης ὧν πόλεως τῆς ἐν Ἰτα- 
λίαι Δοχρίδος, οὐσίαι καὶ γένει οὐδενὸς ὕστερος ὧν τῶν ἐκχεῖ τὰς μεγίστας 
μὲν ἀρχάς τε καὶ τιμὰς τῶν ἐν τῆι πόλει μεταχεχείρισται, φιλοσοφίας δ᾽ αὖ 
χατ᾿ ἐμὴν δόξαν ἐπ᾿ ἄχρον ἁπάσης ἐλ λυϑε. 

2. Απιβτοσυ. βου θη κδίδ!ορ 468 Ὀΐορ. Κ᾽ 26 [Εο86 ἔτ. [ἦρ8. 1886 8. 6] π. 94 
Τὰ ἐκ τοῦ Τιμαίου χαὶ τῶν ᾿ἀρχυτείων; ἅε8 Ηρδγοὶ. (Εοβ6 3. 14] ἢ. 86 ἘΧ 
τῶν Τιμαίου καὶ ᾿Αάρχυτου ἃ. 

91. ΗΙΚΈΉΤΑΒ. 
1. ατο. Αοϑδᾶ. Ρσ. Π 39,128 Ηἰοοίαβϑ ϑυγαοιδίμδ, μὲ αἱὲ ΤΠ δορ τ αδέιϑ ΠΡΏγ8, Ορ. 

ἔτ. 18, Ὁ). 492], οαοἴιμη, βοΐδην ἵμπαηι δίοίίαϑ, ϑιρογα ἀοηῖχια οηνπῖα βίαγε οοηϑοῖ 
Ἠε6 Ῥγαδίευ ἔθυγαρι γον εὐἰΐαηλ ἦν ἡ ο πιουεγὶ; χμαθ οι οἰγοηι αὐτοὶ 86 

ϑιηηηῖα οεοἰεγίίαΐε οοπυεγίαΐ εἰ ἰογιοαΐ, εαἄοηι οὐ οὶ οὐρα ας δὲ δίαμίε ἕογγα 
οαοίμηῃ ηιουεγείμν. Υ αὶ. Ἡίορ. ΥὯΠΙ 86 (8. 248, 21] Αϑί, ΠΙ 18, 2 [8. απίορη Ζ. 31]. 

2. Αξτ. 1Π9, 1.2 (Ὁ. 8160] Θαλῆς καὶ οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ μίαν εἶναι τὴν γῆν. 
Ἱκέτης ὁ Πυϑαγόρειος δύο, ταύτην καὶ τὴν ἀντίχϑονα. 

98. ΚΕΚΡΗΑΝΤΟΞ. 
1. Ητρροι, σοίαϊ, 1 16 [Ὁ.. 566] Ζι7νΐβοῦθη ΧΘΠΟρμδπο8 ππᾶ Ηΐρροι: Ἔχφαν- 

τὸς τις Συραχούσιος ἔφη μη εἶναι ἀληϑινὴν τῶν ὄντων λαβεῖν γνῶσιν, ὁρίζειν 
δὲ ὡς νομίζειν. τὰ μὲν πρῶτα ἀδιαίρετα εἶναι σώματα χαὶ παραλλαγὰς 
αὐτῶν τρεῖς ὑπάρχειν, μέγεϑος σχῆμα δύναμιν, ἐξ ὧν τὰ αἰσϑητὰ γίνεσϑαι. 
εἶναι δὲ τὸ πλῆϑος αὐτῶν ὡρισμένον χαὶ τοῦτο [ὡρισμένων κατὰ τοῦτο 
ῬΌΠΟΚοΥ, εὑρισμένον καὶ οὐχ ΒοθροΙ)] ἄπειρον. κινεῖσθαι δὲ τὰ σώματα μήτε 
ὑπὸ βάρους μήτε πληγῆς, ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑείας δυνάμεως, ἣν νοῦν χαὶ ψυχὴν προσ- 
αγορεύει. τούτου μὲν οὖν τὸν χόσμον εἶναι ἰδέαν, δι᾿ ὃ χαὶ σφαιροειδῆ ὑπὸ 
ϑείας δυνάμεως γεγονέναι. τὴν δὲ γῆν μέσον χόσμου κχινεῖσϑαι περὶ τὸ αὑτῆς 
χέντρον ὡς πρὸς ἀνατολήν. 

ἢ. ΑΕτ. 1 8, 19 (Ὁ. 286] Ἔχφαντος Συρακούσιος, εἷς τῶν Πυϑαγορείων, 
πάντων τὰ ἀδιαίρετα σώματα χαὶ τὸ χενόν ἰπᾶτη!]. ἀρχὰς εἶναι] τὰς γὰρ 
Πυϑαγορικὰς μονάδας οὗτος πρῶτος ἀπεφήνατο σωματιζάς. 

8, τα --- ΠῚ, 2 [Ὁ. 821] Θαλῆς Πυϑαγόρας Ἐμπεδοχλῆς Ἔχφαντος Παρ- 
μενίδης ... ἕνα τὸν χόσμον. 

ὃ 4, --- ---- Π 8, 3 [Ὁ. 380] Ἔ. ἐχ μὲν τῶν ἀτόμων συνεστάναι τὸν κόσμον, 
διοιχεῖσϑαι δὲ ὑπὸ προνοίας. 

δ, -τ -- ΠῚ 18, 8 [Ὁ. 818] ᾿Ηρακχλείδης ὃ Ποντιχὸς χαὶ Ἔχφαντος ὁ 
Πυϑαγόρειος κινοῦσι μὲν τὴν γῆν, οὐ μήν γε μεταβατιχῶς, ἀλλὰ τρεπτιχῶς 
τροχοῦ δίχην ἐνηξονισμένην, ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾿ ἀνατολὰς περὶ τὸ ἴδιον αὑτῆς 

40 χέντρον. 

185 
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210 89. ΧΕΝΟΡΗΠΙΟΙ͂, 40. ΒΙΟΚῚ. ἘΟΗΕΈΚΗ ὕ. Α. 41. ΡΒΕΟΒΟΞΒ. 

99. ΧΕΝΟΡΗΙΠΟΞ. 
1. Ῥιοα. ΥΠ1| 40 [8. 85. 248, 31] τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυϑαγο- 

ρείων, οὺς καὶ ᾿Αριστόξενος εἶδε, Ξενόφιλός τε ὃ Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θράικης κτλ. 
ΙΑΜΈΙ, Υ. Ρ. 251 ἦσαν δὲ οἱ σπουδαιότατοι Φάντων τε καὶ Ἐχεχράτης καὶ 
Πολύμναστος καὶ Διοκλῆς Φλιάσιοι, Ξενόφιλος δὲ Χαλκιδεὺς τῶν ἀπὸ Θράικης 
Χαλκιδέων. 261 ν. 193, ὃ Κυζιχηνοὶ Πυϑόδωρος ... Ξενόφιλος [οἷπ ΔηᾶγοΥ ἢ] 

ἢ. ΝΑΙ, Μαχ. ὙἹΠΠῸ 18. οχί. 8 δίοημϊο τερον [418 ΟΟΥρΊ88] Χοηορλένιβ Ολαϊ- 

οἰἀοηδὶβ Ῥμίμασογίοιιδ, δε Κεϊοϊἐαέε ποὴ ἐμ ογίου, δὲ φιυάοηι, τ αἱὲ Αγιδϑίοσονμιϑ 

γειδίοια [ΕἘΉἨ΄ 1Π 215 ἔν. 16], ογυῖϑ παντὶ ἐποοθποαὶ ΘαροΥβ ἔπι ϑιρεθιο ῬΕΥ- 
[εοϊἐδϑίνπας ἀοοίγίπας ϑρίοπάονε οαἰιοῖμβ εϑὲ, [1.00.1 Μδοοῦ. 18 Ξενόφιλος δὲ 
ὁ μουσικός, ὡς φησιν ᾿Αριστόξενος, προσσχὼν τῆι Πυϑαγόρου φιλοσοφίαι ὑπὲρ 
τὰ πέντε χαὶ ἑχατὸν ἔτη ᾿Αϑήνησιν ἐβίωσε. Ῥιακ. Ἡ. Ν. ΥΙΠ 1638 ἦσο »γὸ 
ηεϊγασιῖο οἱ ἰά 8οϊϊέαγίμηι γορεγιἐμν ὀασονερίιηι ΧΧΘΠΟΡ Ϊὶ ἡμιδίοὶ οοπέια δὲ φιχεα 
απγὴβ υἱαῖδ8ε δῖηε ἀἴ0 οονρογὶβ ὑποοηηηοᾶο. 

8. ϑὅστο. 8. ν. ᾿ἀριστόξενος ... ἀχουστὴς τοῦ τε πατρὸς [ϑρ᾽ πέμΔγ08) χαὶ 
«“άμπρου τοῦ Ἐρυϑραίου, εἶτα Χενοφίλου τοῦ Πυϑαγορείου καὶ τέλος ᾿Αἀρι- 
στοτέλους. 

40. ΘΙΟΚΤΙΕΝ. ΒΟΗΒΚΒΑΤΕΣ. ΡΟΠΥΜΝΑΝΤΟΞ. 
ῬΡΗΑΝΤΟΝ. ΑΒΙΟΝ. 

1. Ῥιτοα. ΥΠ|Ι 46. Ι͂ΑΜ5ύ. Υ͂. Ῥ. 251 [8. 5. 248, 39, 216, 1. 

ἢ. ἴαμα, Υ͂, Ῥ. 261 (8. 5. 219, 21] Φλιάσιοι Διοκλῆς, Ἐχεχράτης, Πολύμνα- 
στος, Φάντων. 

8. Ζα ἘΒοΚταίοβ να]. δυβδογάθιῃ ΤΑΜΒ:, Υ. Ρ. 261 [8. 5. 219, 1] απΐου ἄθῃ 

Ταραντῖνοι; νρὶ. ἄλρορθη ἄδ5, Ζ. 26 υπὰ 839 Ἐχεχράτεια Φλιασία. ἘΘΌΘηΒΟ ἰπὶ 
ΡΙαύοηϊβομθη Ῥμαίᾶοι γε]. Ὁ. ὅ1.Α ἘΒοκταίοβ: πῶς ἐτελεύτα [ΒΟΚτγαῖοθβ); ἡδέως 

γὰρ ἂν ἀκούσαιμι. καὶ γὰρ οὔτε τὼν πολιτῶν Φλειασίων οὐδεὶς πάνυ τε 
ἐπιχωριάζει τὰ νῦν ᾿Αϑήναζε κτλ. 6). 880. Ῥᾶβοὺ ποηπὺ 88 Ῥαίομβ ΓΘΉΓΟΣ 
ΠΘΌΘΠ Ατομγίαβ Οἱο. ἂρ ἔπ. Υ 29, 81 ᾿ολιοογαΐοεηι, Τυπαειθη, Αὐϊοποθι ΠΟΥ Ό8. 

41. ῬΗΟΘΒΟΒ. ΑΜΥΚΊΤΑΒ. ΚΙΕΙΝΙΑΝ. 
1. Ιαμβι, 0 Ρ. 127 [δὰβ Αὐϊβίοχθῃοβ) χαὶ ταῦτα πρὸς ἐχεῖνον [ΑΥϊβίοχ.} 

εἰπεῖν [ἃ, ἴάπρσοτο Πίοπγ8] χαὶ τὰ περὶ Φιντίαν καὶ Δάμωνα [8. 211, 12] περί τε 
Πλάτωνος καὶ ᾿ἀρχύτου, καὶ τὰ περὶ Κλεινίαν καὶ Πρῶρον. 8. 5. 2719, 8. 291, 22. 

2. Τοῦ. ΙΧ 40 ᾿ἀριστόξενος ἐν τοῖς ἱστορικοῖς ὑπομνήμασί {ἘῊ 6 Πὶ 290 

ἔτ. 88] φησι Πλάτωνα ϑελῆσαι συμφλέξαι τὰ Δημοκχρίτου συγγράμματα, ὁπόσα 
ἠδυνήϑη «“υναγαγεῖν. ᾿Αμύκλαν δὲ καὶ Ἀλεινίαν τοὺς Πυϑαγορικοὺς κωλῦσαι 
αὐτόν, ὡς οὐδὲν ὄφελος. παρὰ πολλοῖς γὰρ εἶναι ἤδη τὰ βιβλία. 

8, Ῥίορομ. Χ 4, 1 [88 ἄθρτβ. Ο116}16] ὅτι Κλεινίας, Ταραντῖνος τὸ γένος, 
εἷς δὲ τῶν ἐχ τοῦ προειρημένου συστήματος ὧν, πυϑόμενος Πρῶρον τὸν 
Κυρηναῖον διά τινα πολιτικὴν περίστασιν ἀπολωλεκότα τὴν οὐσίαν καὶ τελέως: 
ἀπορούμενον, ἐξεδήμησεν ἐκ τῆς Ἰταλίας εἰς Κυρήνην μετὰ χρημάτων ἱκανῶν 
χαὶ τὴν οὐσίαν ἀποχατέστησε τῶι προειρημένωι, οὐδέποτε τοῦτον ἑωρακώς, 
ἀχούων δὲ μόνον ὅτι Πυϑαγόρειος ἦν. 
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41. ΚΠΕΙΝΙΑΒ τ. Α. 42. ΘΑΜΟΝ Ὁ. ΡΗΙΝΤΙΑΒ. 48. ΒΙ͂ΙΜΟΒ ὕ..Α. 277 

4. ΑΤΗΕΝ. ΧΙΥ͂ 624ὁ'ε: Ἀλεινίας γοῦν ὃ Πυϑαγόρειος, ὡς Χαμαιλέων ὃ 
Ποντιχὸς ἱστορεῖ, χαὶ τῶι βίωι χαὶ τοῖς ἤϑεσιν διαφέρων, εἴ ποτε συνέβαινεν 

χαλεπαίνειν αὐτὸν δι᾿ ὀργήν, ἀναλαμβάνων τὴν λύραν ἐχιϑάριζεν᾽ πρὸς δὲ 
τοὺς ἐπιζητοῦντας τὴν αἰτίαν ἔλεγεν ἱπραῦνομαι᾽. 

ὅν, Ῥυστ. Ουδοβῦ. οοηνίν. ΠΙ6, 8 Ρ. 654 ἐμοὲ μέν, ἔφη, τὸ τοῦ Πυϑαγορικοῦ 
Κλεινίου λίαν ἀρέσκει" λέγεται γὰρ ἐρωτηϑείς, ὁπηνίχα δεῖ μάλιστα γυναιχὶ 
προσιέναι" ᾿ὅταν᾽ φάναι ἱμάλιστα τυγχάνηις βλαβῆναι βουλόμενος". 

ἘΔΙΒΟΒαηρ διῇ ἄθῃη Νδηηθηῃ ἄθθ ῬΥΌΓΟΘ (βοθοι δἱοχδηάγι πῖβοι ἢ Περὶ 

ἑβόομάδος Νιοομ. ἱπ ΤῊΘΟΪ. «ὐϊέμπι. ᾿. 48 Α8ι. ϑὅυξιαν. 5. 192, ὅ ΚτΟ]]. [να]. 8. 2561, 
181; δῦ ἄθῃ Νϑιηθπ ἀθβ ΚΙοὶπἷαβ οὈοπᾶα: ΤΉΣΟΙ,.. δτἰΐηι. Ὁ. 117 Αϑέ. ὅσυκ. 
ΚΞ. 1608, 15 Κτ. 

42. ΌΑΜΟΝ ΤΙΝῸ ΡΗΙΝΤΙΑΞΒ. 
Βιοροκ. Χ 4,8 [4ὺ8 Αὐϊϑίοχϑθποβ νρὶ. 5. 216, 80. 296, 19] Διονυσίου τυραν- 

γοῦντος Φιντίας τις Πυϑαγόρειος ἐπιβεβουλευχὼς τῶι τυράννωι, μέλλων δὲ 

τῆς τιμωρίας τυγχάνειν, ἡϊτύσατο παρὰ τοῦ Διονυσίου χρόνον εἰς τὸ περὶ 
τῶν ἰδίων πρότερον ἃ βούλεται διοικῆσαι δώσειν δ᾽ ἔφησεν ἐγγυητὴν τοῦ 
ϑανάτου τῶν φίλων ἕνα. τοῦ δὲ δυνάστου ϑαυμάσαντος, εἰ τοιοῦτός ἐστι 
φίλος ὃς ἑαυτὸν εἰς τὴν εἱρκτὴν ἀντ᾽ ἐχείνου παραδώσει, προεχαλέσατό τινα 
τῶν γνωρίμων ὃ Φιντίας, Δάμωνα ὄνομα Πυϑαγόρειον φιλόσοφον, ὃς οὐδὲ 
ὀιστάσας ἔγγυος εὐθὺς ἐγενήϑη τοῦ ϑανάτου. τινὲς μὲν οὖν ἐπήινουν τὴν 
ὑπερβολὴν τῆς πρὸς τοὺς φίλους εὐνοίας, τινὲς δὲ τοῦ ἐγγύου προπέτειαν καὶ 
μανίαν κατεγίνωσχον. πρὸς δὲ τὴν τεταγμένην ὥραν ἅπας ὁ δῆμος συνέόραμεν 
χαραδοχῶν, εἰ φυλάξει τὴν πίστιν ὁ χαταστήσας. ἤδη δὲ τῆς ὥρας συγχλειούσης 
πάντες μὲν ἀπεγίνωσχον, ὃ δὲ Φιντίας ἀνελπίστως ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ χρόνου 
ῥοπῆς ὁρομαῖος ἦλϑε τοῦ Δάμωνος ἀπαγομένου πρὸς τὴν ἀνάγχην. ϑαυμαστῆς 
δὲ τῆς φιλίας φανείσης ἅπασιν, ἀπέλυσεν ὃ Διονύσιος τῆς τιμωρίας τὸν ἐγχα- 
λούμενον χαὶ παρεχάλεσε τοὺς ἀνόρας τρίτον ἑαυτὸν εἰς τὴν φιλίαν προσ- 
λαβέσϑαι. 

48. ΞΙΜΟΞ. ΜΥΟΝΙΌΕΚ. ΕΥ̓ΡΗΒΑΝΟΗ. 
1. ΙΑΜ81, Υ. Ρ. 261 [Ρ. 191,8 Ν.] Ποσειδωνιᾶται ᾿Αϑάμας, Σῖμος. 
2. ῬΟΆΡΗΥκ. Υ. Ρ. 8 [νρ]. οὔθῃ 5. 217] Δοῦρις δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν δευτέρωι 

τῶν Ὥρων [ΕῊ΄. Π 482 ἔν. ὅ6] παῖδά τ᾽ αὐτοῦ [68 ῬγΓΔΡΟΓΔΒ] ἀναγράφει 
᾿Αρίμνηστον καὶ διδάσχαλὸν φησι γενέσϑαι Δημοχρίτου" τὸν δ᾽ ᾿Αρίμνηστον 
χατελθόντ᾽ ἀπὸ τῆς φυγῆς χαλχοῦν ἀνάϑημα τῶι ἱερῶι τῆς Ἥρας ἀναϑεῖναι 
τὴν διάμετρον ἔχον ἐγγὺς δύο πήχεων οὗ ἐπίγραμμα ἦν ἐγγεγραμμένον τόδε" 

Πυϑαγόρεω φίλος υἱὸς ᾿Αρίμνηστός μ᾽ ἀνέϑηχε 
πολλὰς ἐξευρὼν εἰνὲ λόγοις σοφίας" 

τοῦτο ὁ᾽ ἀνελόντα [τούτων μίαν ἀφελόντα  Σῖμον τὸν ἁρμονιχὸν χαὶ τὸν 
χανόνα σφετερισάμενον ἐξενεγχεῖν ὡς ἴδιον εἶναι μὲν οὖν ἑπτὰ τὰς ἀναγε- 
γραμμένας σοφίας, διὰ δὲ τὴν μίαν, ἣν Σῖμος ὑφείλετο, συναφανισϑῆναι καὶ 
τὰς ἄλλας τὰς ἐν τῶι ἀναϑήματι γεγραμμένας. ἘΔΙΒΟΒ Πρ, δὰ8 ἄον Εἰναδϊ δ 
ἀογ ῬυΓΔροΥθοσ ἃ. ΓΥ. σαμτῃ. Ζὰ οὐκ  ἄγθη τῖθ 88 σοῃ ΗΪΡΡδΒ0Β ἢ. 4 (8. ΟΌΘῃ 
Κ΄. 84) Βουϊομιοίθ. ὕπο ἄθῃ 1 σοφίαι β8ἰπᾶ νοιτηα ἢ} 1 Ῥτορουγοπθῃ (μεσό- 
τητες) τὰ νουβίθῃθη υρ]. [8π|0]. 'π ΝΊο. 5. 110, 1 εἴρηται καὶ περὶ τῶν ἑξῆς ταῖς 
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πρώταις τριῶν μεσοτήτων, αἷς χαὶ οἱ ἀπὸ Πλάτωνος μέχρις Ἐρατοσϑένους 
ἐχρήσαντο, ἄρξαντος ὡς ἔφαμεν τῆς εὑρέσεως αὐτῶν ᾿Αρχύτα [ἴτ. 3] χαὶ Ἱππάσου 
[8. 5. 836 π. 168] τῶν μαϑηματιχῶν. τὰς δ᾽ ὑπὸ τῶν μετὰ ταῦτα νεωτέρων περί 
τε Μυωνίδην καὶ Εὐφράνορα τοὺς Πυϑαγορικχοὺς προσφιλοτεχνη- 
ϑείσας τέσσαρας ἴαϊ]850 αἷθ 1. 8. 9. 10] οὔτε παραλείπειν ἄξιον χτλ. ὍΘ σαηδοιβὲ 

ποὺ δἰηχυροίαρίο βἰθθοπΐο ἄγ αἰβὸ αἰθ ἀθ8 ϑίπιοβ, ἄθγθὴ Εσήπαυηρ ἴῃ πι νῸπ 
ποία ἰβοιθη Ζαηίρθποββοη ΟΡ βργοοῦθη ὑπα ἀθγοι ἀ85 ΓΚ οι οὗδσ πὰὺτ ᾿ἰζοτγα- 
τβου σοίδιβοῃθ Απδίμοθπι 465 οὐΐϊαπάθηθη ῬυΓΠΔΡΟΓΑΒβο ποθ Ὀὔβυ ιν ΔὈρο- 
βσϊθη ὑγογάθη 80}} 16. Ὑ7ΙΟ υγοϊῦ ΠυγΒ βοῖ θϑῦ δὴ ἀδγ ἘΔΙβομαπρ ὈοτοΠ τς ἰδέ, 
Καπη ἔσγδρ]οἢ ϑυβομοίηθη. ΘΟ Οἢ βἰηα βοῖπο ϑΘραγοηῃ δαΐ ἀΐοβοιῃ ϑοϊοῦθ Ὀοα θη οὶ 
[8. 5. 281, 22{{]. Μ|ΡΕῈ ἄοτη Καηοι ἰδ νἱθ]οῖομς σὰ νογρ]οίομθα Ἐγαίοβία. ἴῃ Ηοί- 

θοΓρ 8 Ατομίπιρᾷ. ΠῚ 112,18. ὕδθον ΕΌΡΉγαπου 8. 85. 244, 19. 214,11. 

44. {0ὑΞΚῸΝ (ΥΚΟΒ.). 
1. ἴἌμβ Υ, Ρ. 261 ρῥ. 190, 4 “ύχων ἃ. ἃ, Ταραντῖνοι; Ὀτοσ. Υ͂ θ9 γεγόνασι 

δὲ χαὶ ἄλλοι “Μύχωνες" πρῶτος Πυϑαγορικός. 
2. ΑΥ̓ΗΕΝ. ΠῚ 69Ε) “Μύχος δ᾽ ὁ Πυϑαγόρειος τὴν ἐχ(λύουσαν) γενέσεώς 

φησι ϑρίδαχα πλατύφυλλον τετανὴν ἄχαυλον ὑπὸ μὲν τῶν Πυϑαγορείων 
λέγεσϑαι εὐνοῦχον [εὐνούχειον Ῥ᾽ίη. ΧΙΧ 1217], ὑπὸ δὲ τῶν γυναιχῶν ἀστύτιδα" 
διουρητικοὺς γὰρ παρασχευάζει χαὶ ἐκλύτους πρὸς τὰ ἀφροδίσια" ἔστι δὲ κρα- 
τίστη ἐσϑίεσϑαι. 

8. -᾿ Χ 4188) χαὶ Πυϑαγόρας δ᾽ ὁ Σάμιος μετρίαι τροφῆι ἐχρῆτο, ὡς 
ἱστορεῖ Δύχων ὃ Ἰασεὺς ἐν τῶι Περὶ Πυϑαγορείον (βίου). 

4. Απιβτοσι, Ὁ. Ευβ. Ῥ. ἘΠ ΧΥ͂ 2, 1 πάντα δ᾽ ὑπερπαίει μωρίαι τὰ ὑπὸ 
“ύχωνος εἰρημένα τοῦ λέγοντος εἶναι Πυϑαγοριχὸν ἑαυτόν. φησὶ γὰρ ϑύειν 
᾿Αριστοτέλη ϑυσίαν τετελευτηχυίαι τῆι γυναιχὶ τοιαύτην, ὁποίαν ᾿Αϑηναῖοι τῆι 

Δήμητρι, χαὶ ἐν ἐλαίωι ϑερμῶι λουόμενον τοῦτο δὴ πιπράσκειν᾽ ἡνίχα δὲ εἰς 
Χαλκίδα ἀπήιει τοὺς τελώνας εὑρεῖν ἐν τῶι πλοίωι λοπάδια χαλχὰ τέτταρα 
χαὶ ἑβδομήκοντα. 

45. ΡΥΤΗΑΘΟΒΕΙΒΟΗΕ ΒΟΗΌΠΕ, 

Α. ΚΑΤΑΙΟΟ ΕΚ ΙΑΜΒΙΙΟΗΟΞΒ. 

ΙΑμΜΒι, Υ. Ρ. 261 τῶν δὲ συμπάντων Πυϑαγορείων τοὺς μὲν ἀγνῶτάς τε 
χαὶ ἀνωνύμους τινὰς πολλοὺς εἰχὸς γενονέναι, τῶν δὲ γνωριζομένων ἐστὶ τάδε 
τὰ ὀνόματα. Κροτωνιᾶται Ἱππόστρατος Δύμας, Αἴγων, Αἵμων, Σύλλος, 
Κλεοσϑένης, ᾿Αγέλας, Ἐπίσυλος, Φυχιάδας, Ἔχφαντος [8. 5. 215, 19], Τίμαιος 
[8. 5. 215, 1], Βοῦϑος [Ξοῦϑος Ἷ 8. 229,6], Ἔρατος, Ἰταναῖος, Ῥόδιππος, Βρύας, 
ἜἬςνανδρος ἰ[βΒ'.), ῆῶυλλίας, ᾿Αντιμέδων, ᾿ἀγέας, Δεόφρων [810], ᾿Αγύλος, Ὄνατος, 
Ἱπποσϑένης, Κλεόφρων, ᾿Αλχμαίων [8. 5. 103], δαμοκλῆς, Μίλων [8. 5. 29 η. 18; 
5.81.1), Μένων. Μεταποντῖνοι Βροντῖνος [8.88.1], Παρμίσχος [8.8 1. 10], 

Ὀρεστάδας [0 οπ8], “έων, “αμάρμενος, Αἰνέας, Χιλᾶς, Μελησίας, ᾿Αριστέας, 
“Μαφάων, Εὔανδρος, ᾿Αγησίδαμος, Ξενοχάδης, Εὐρύφημος, ᾿Αριστομένης, ᾿Αγή- 
σαρχος, ᾿Αλχίας, Ξενοφάντης, Θράσεος [β10], Εὔρυτος ἴ8. 3. 259, 25], Ἐπίφρων, 

Εἰρίσκος, Μεγιστίας, Μεωκύδης, Θρασυμήδης, Εὔφημος, Προκλῆς, ᾿Αντιμένης, 
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“ἄχριτος, Δαμοτάγης, Πύρρων, Ῥηξίβιος, ᾿Αλώπεκος, ᾿Αστύλος, δΔακίδας, ᾿Αλίο- 
χος, “αχράτης, Γλυκχῖνος. ᾿Αχραγαντῖνος Ἐμπεδοκλῆς [8. 168ι|᾽. Ἐλεά- 
της Παρμενίδης [8. 1038]... Ταραντῖνοι Φιλόλαος [8. 248], Εὔρυτος [8. 259], 

Ἀρχύτας [8.261], Θεόδωρος [8. 2.29], ᾿ΔΑρίστιππος, Δύχων, Ἑστιαῖος, Πολέμαρχος, 
᾿Αστέας, Κανίας, Κλέων, Εὐρυμέδων, ᾿Αρχέας, Κλειναγόρας, Ἄρχιππος [8. 260], 
Ζώπυρος, Εὔϑυνος, Δικαίαρχος, Φιλωνίδης, Φροντίδας, “ὕσις [8. 260], “υσί- 

βιος, Δεινοχράτης, Ἐχεχράτης [8. ζ.26], Παχτίων, ᾿Αχουσιλάδας, Ἴχκος[8. 101 π, 15], 
Πεισικράτης, Κλεάρατος, Δεοντεύς, Φρύνιχος, Σμιχίας, ᾿Αριστοκλείδας, Κλει- 
νίας [8.2160,82], Αβροτέλης, Πισίρροδος, Βρύας, Ἕλανόρος, ᾿Αρχέμαχος, Μιμνόμα- 
χος, ᾿ἀχμονίδας, Δικᾶς, Καροφαντίδας [81.. Συβαρῖται Μέτωπος, Ἵππασος 
18. 84], Πρόξενος, Εὐάνωρ, Δεάναξ, Μενέστωρ [8. 228], Διοκλῆς, Ἔμπεδος, Τι- 
μάσιος, Πτολεμαῖος, Ἔνδιος, Τυρσηνός. Καρχηδόνιοι Μιλτιάδης, Ἄνϑην, 

Ὁδίος, Δεόχριτος. Πάριοι Αἰήτιος, Φαινεχλῆς, Δεξίϑεος, ᾿Αλκίμαχος, Δεί- 
ναρχος, Μέτων, Τίμαιος (8. 21, 1 ρσομδτί ἴῃ Ζ. 15], Τιμησιάναξ, Εὔμοιρος, Θυ- 
μαρίδας. “Μοκροὶ Γύττιος [510], Ξένων [νρ]. 5. 161 π. 8, 87], Φιλόδαμος, 
Εὐέτης, Εὔδιχος, Σϑενωνίδας, Σωσίστρατος, Εὐθϑύνους, Ζάλευχος, Τιμάρης. 
Ποσειδωνιᾶται ᾿Αϑάμας, Σίμος, Πρόξενος, Κράνοος, Μύης, Βαϑύλαος, 
Φαίδων. “Μευχανοὶ Ὄχκελος [8ἷῖ5, νεῖ. Ζ. 36] χαὶ Ὄχχιλος [5810] ἀδελφοί, 

Ὀρέσανδρος, Κέραμβος, Δαρδανεύς, Μαλίων. Ἀργεῖοι Ἱππομέδων, Τιμο- 
σϑένης, Εὐέλθων, Θρασύδαμος, Κρίτων, Πολύχτωρ. “Δάκωνες Αὐτοχαρί- 

ὅας, Κλεάνωρ, Εὐρυχράτη. Ὑπερβόρειος ἄβαρι. Ῥηγῖνοι ᾿Αριστεί- 
ὅης, Δημοσϑένης, ᾿Αριστοχράτης, Φύτιος, Ἑλιχάων, Μνησίβουλος, Ἱππαρχίδης, 
Εὐϑοσίων [810], Εὐϑυχλῆς, Ὄψιμος [8. 216, 14]. Καλαϊς Σελινούντιος 
Συραχούσιοι Δεπτίνης, Φιντίας, Δάμων[8. 218,12). Σάμιοι Μέλισσος. 140], 
“άκων, Ἄρχιππος, Γλώριππος, Ἕλωρις, Ἵππων [8. 232,22]. Καυλωνιᾶται 
Καλλίβροτος, Δίχων, Νάστας, δρύμων, Ξέντας. Φλιάσιοι Διοχλῆς, Ἐχε- 
χράτης [8.210,18], Πολύμναστος, Φάντων [3.210,19.. Σιχυώνιοι Πολιάδης, 
Ζ7ἠμων, Στράτιος, Σωσϑένης. Κυρηναῖοι Πρῶρος [δ8. 216,29], Μελανιπ- 
πος, ᾿Αριστάγγελος, Θεόδωρος [8. 242]. Κυζιχηνοὶ Πυϑόδωρος, Ἱπποσϑένης, 

Βούϑηρος, Ξενόφιλος [85. 210,1. Καταναῖοι Χαρώνδας, ΔΜυσιάδης. Κο- 
ρίνϑιος Χρύσιππος. Τυρρηνὸς Ναυσίϑοος. ᾿Αϑηναῖος Νεόχριτος. 
Ποντικὸς “Δύραμνος. Οἱ πάντες σιη. 

Πυϑαγορίδες δὲ γυναῖχες αἱ ἐπιφανέσταται Τιμύχα γυνὴ Υ Μυλλία τοῦ 
Κροτωνιάτου, Φίλτυς ϑυγάτηρ Θεόφριος τοῦ Κροτωνιάτου, Βυνδακοὺ ἀδελφὴ 
Ὀχχέλω χαὶ ᾿Ἐχχέλω τῶν “Μευχανῶν, Χειλωνὶς ϑυγάτηρ Χείλωνος [Ἰ. Χιλωνὶς 
ϑ. Χίλωνος] τοῦ “ακεδαιμονίον, Κρατησίχλεια Δάκαινα γυνὴ Κλεάνορος τοῦ 

“αχεδαιμονίου, Θεανὼ γυνὴ τοῦ ΜΜεταποντίνου Βροτίνου [8.38], υϊα γυνὴ 
Μίλωνος τοῦ Κροτωνιάτου, Δασϑένεια ᾿Αρχάδισσα, ᾿Αβροτέλεια ᾿Αβροτέλους 
ϑυγάτηρ τοῦ Ταραντίνου, ᾿Εχεχράτεια Φλιασία, Τυρσηνὶς Συβαρῖτις, Πισιρρόδη 
Ταραντίς, Νισϑεάδουσα [810] “άχαινα, Βοιὼ ᾿Αργεία, Βαβέλυκα ᾿Αργεία, Κλε-- 
αἰχμα ἀδελφὴ Αὐτοχαρίδα τοῦ Μάκωνος" αἱ πᾶσαι «ξ [ἐς 1) 

Β., ΑΝΟΝΥΜΕῈ ΡΥΤΗΛΑΟΘΟΒΕΕΒ 

ΝΑΟΘΗ ΑΥΤΡΕΒΙΡΑΤΗΕΤΊΒΟΗΕΕ ὕβε ΤΕ ΡΈΒΟΝΟ. 
1, ῬΕοσι, ἰη Επο 4. 5. 64,18 ΕΥ6 4]. (ἀὰ8 Επάοπιβ Πεωμετρικὴ ἱστορία ἴτ. 84) 

παρ᾽ Αἰγυπτίοις μὲν εὑρῆσϑαι πρῶτον ἡ γεωμετρία παρὰ τῶν πολλῶν ἱστό- 
ρηται ἐκ τῆς τῶν χωρίων ἀναμετρήσεως λαβοῦσα τὴν γένεσιν. ἀναγχαία γὰρ 
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ἦν ἐχείνοις αὕτη διὰ τὴν ἄνοδον τοῦ Νείλου τοὺς προσήχοντας ὅρους ἑχάστοις 
ἀφανίζοντος .... ὥσπερ οὖν παρὰ τοῖς Φοίνιξιν διὰ τὰς ἐμπορίας χαὶ τὰ 
συναλλάγματα τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν ἣ τῶν ἀριϑμῶν ἀχριβὴς γνῶσις, οὕτω δὴ καὶ 
παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἡ γεωμετρία δια τὴν εἰρημένην αἰτίαν εὕρηται. Θαλῆς 
δὲ πρῶτος εἰς Αἴγυπτον ἐλϑὼν μετήγαγεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν ϑεωρίαν ταύτην 
καὶ πολλὰ μὲν αὐτὸς εὗρεν, πολλῶν δὲ τὰς ἀρχὰς τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ὑφηγήσατο, 
τοῖς μὲν χαϑολικώτερον ἐπιβάλλων, τοῖς δὲ αἰσϑητικώτερον. μετὰ δὲ τοῦτον 
Μάμερκος [νρὶ]. ϑυϊά. Στησίχορος, Ῥίορ. ΥἼΠ 1, ῬΙαί, Ναπη. 8, Ἐδβί. 28,18 
ΜΆ] ὁ Στησιχόρου τοῦ ποιητοῦ ἀδελφὸς ὡς ἐφαψάμενος τῆς περὶ γεωμε- 
τρίαν σπουδῆς μνημονεύεται, καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος ἱστόρησεν ὡς ἐπὶ γεωμετρίαι 
δόξαν αὐτοῦ λαβόντος. ἐπὶ δὲ τούτοις Πυϑαγόρας τὴν περὶ αὐτὴν φιλο- 
σοφίαν εἰς σχῆμα παιδείας ἐλευϑέρου μετέστησεν, ἄνωϑεν τὰς ἀρχὰς αὐτῆς 
ἐπισχοπούμενος χαὶ ἀΐλως χαὶ νοερῶς τὰ ϑεωρήματα διερευνώμενος, ὃς δὴ 
καὶ τὴν τῶν ἀνὰ λόγον πραγματείαν χαὶ τὴν τῶν χοσμικῶν σχημάτων σύστασιν 
ἀνεῦρεν. μετὰ δὲ τοῦτον ᾿Αναξαγόρας ὃ Κλαζομένιος πολλῶν ἐφήψατο 
τῶν κατὰ γεωμετρίαν καὶ Οἰνοπίδης ὃ Χίος ὀλίγωι νεώτερος ὧν Ἄἄναξα- 
γόρου 8. ΟΌΘῃ 3. 239,16]... ἐφ᾽ οἷς Ἱπποχράτης ὃ Χῖος ὁ τὸν τοῦ 
μηνίσχου τετραγωνισμὸν εὑρών [8. 241,2], χαὶ Θεόδωρος ὁ Κυρηναῖος 
[5..242, 31] ἐγένοντο περὲ γεωμετρίαν ἐπιφανεῖς. πρῶτος γὰρ ὃ Ἱπποχράτης 
τῶν μνημονευομένων καὶ Στοιχεῖα συνέγραψεν. 

Πλάτων δ᾽ ἐπὶ τούτοις γενόμενος ... ἐν δὲ τούτωι τῶι χρόνωι καὶ 
Δεωδάμας ὃ Θάσιος ἦν καὶ ᾿Αρχύτας ὁ Ταραντῖνος [8. 261, 1] χαὶ Θεαί- 
τητος ὁ ᾿Αϑηναῖος, παρ᾽ ὧν ἐπηυξήϑη τὰ ϑεωρήματα καὶ προῆλϑεν εἰς ἐπι- 
στημονιχωτέραν σύστασιν. 

2. ὅὅ1ο8. 1 ῥγ. 6 [Ρ. 20, 17.} ἐκ τῶν ᾿ἀριστοξένου Περὶ ἀριϑμητικῆς [ΕΞΉ( Π 
289, ἔτ. 81]. τὴν δὲ περὶ τοὺς ἀριϑμοὺς πραγματείαν μάλιστα πάντων τιμῆσαι 
ὁοκεῖ Πυϑαγόρας καὶ προαγαγεῖν εἰς το πρόσϑεν ἀπαγαγὼν ἀπὸ τῆς τῶν 
ἐμπόρων χρείας, πάντα τὰ πράγματα ἀπεικάζων τοῖς ἀριϑμοῖς. τά τε γὰρ 
ἄλλα ἀριϑμὸς ἔχει καὶ λόγος ἐστὶ πάντων τῶν ἀριϑμῶν πρὸς ἀλλήλους. (χαὶ 
ἄλλοι μὲν ἄλλων), Αἰγύπτιοι δὲ Ἑρμοῦ φασιν εὕρημα, ὃν χαλοῦσι Θώϑ'" οἱ δὲ 
ἐκ τῶν ϑείων περιφορῶν ἐπινοηϑῆναι [ΡἈΠρροΒ Ἐρίη. 9180]. μονὰς μὲν οὖν 

. ἔστιν ἀρχὴ ἀριϑμοῦ, ἀριϑμὸς δὲ τὸ ἐχ τῶν μονάδων πλῆϑος συγκείμενον. 
τῶν δὲ ἀριϑμῶν ἄρτιοι μέν εἰσιν οἱ εἰς ἔσα ὀιαιρούμενοι, περισσοὶ δὲ οἱ εἰς 
ἄνισα καὶ μέσον ἔχοντες. οὕτως ἐν περισσαῖς ἡμέραις αἱ κρίσεις τῶν νοση- 
μάτων γίνεσϑαι δοχοῦσι καὶ αἱ μεταβολαί, ὅτι ὃ περιττὸς καὶ ἀρχὴν καὶ 
τελευτὴν χαὶ μέσον ἔχει, ἀρχῆς καὶ ἀχμῆς καὶ παραχμῆς ἐχόμεναι. 

8. ῬΙΟΡΟΕ. θΧο. Χ 6, 4 ὅτι Καλλίμαχος [ἴτ. 835 βοῃπ. νρί. οὔδθπ 8. 4, 8] 
εἶπε περὶ Πυϑαγόρου, διότι τῶν ἐν γεωμετρίαι προβλημάτων τὰ μὲν εὗρε τὰ 
ὀὲ ἐκ τῆς Αἰγύπτου πρῶτος εἰς τοὺς Ἕλληνας ἤνεγχεν, ἐν οἷς λέγει ὅτι 

ἐξεῦρε Φρὺξ Εὔφορβος, ὅστις ἀνϑρώποις 
τρίγωνά τε σχάληνα καὶ χύχλων ἑπτά 
( ἔδειξεν μήκη {κη)δίδαξε νηστεύειν 
τῶν ἐμπνεόντων᾽ οἱ δ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ὑπήχουσαν 
πᾶντες. 

4. ΑΒ1Β7. Μοίδρῃ. Α ὅ. 985Ὁ 28 ἐν δὲ τούτοις καὶ πρὸ τούτων [1,ϑυΚίρροΒ 
πᾶ ΤοΙΠΟ τ [08] οἱ χαλούμενοι Πυϑαγόρειοι τῶν μαϑημάτων ἁψάμενοι πρῶ- 
τοι ταῦτα προήγαγον, καὶ ἐντραφέντες ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων ἀρχὰς τῶν 
ὄντων ἀρχὰς ὠιήϑησαν εἶναι πάντων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀαριϑμοὶ φύσει πρῶτοι, 
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ἐν δὲ τοῖς ἀριϑμοῖς ἐδόχουν ϑεωρεῖν ὁμοιώματα πολλὰ τοῖς οὖσι καὶ γιγνο- 
μένοις, μᾶλλον ἢ ἐν πυρὶ γαὶ γῆι καὶ ὕδατι, ὅτε τὸ μὲν τοιονόὶ τῶν ἀριϑμῶν 
πάϑος διχαιοσύνη, τὸ δὲ τοιονδὶ ψυχὴ καὶ νοῦς, ἕτερον δὲ χαιρὸς καὶ τῶν 
ἄλλων ὡς εἰπεῖν ἕχαστον ὁμοίως, ἔτι δὲ τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἀριϑμοῖς ὁρῶντες 
τὰ πάϑη χαὶ τοὺς λόγους, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἄλλα τοῖς ἀριϑμοῖς ἐφαίνετο τὴν 
φύσιν ἀφωμοιῶσϑαι πᾶσαν, οἱ δ᾽ ἀριϑμοὶ πάσης τῆς φύσεως πρῶτοι, τὰ τῶν 
ἀριϑμῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων ὑπέλαβον εἶναι, καὶ τὸν ὅλον 
οὐρανὸν ἁρμονίαν εἶναι καὶ ἀριϑμόν᾽ καὶ ὅσα εἶχον ὁμολογούμενα δεικνύναι 
ἔν τε τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ τοῖς ἁρμονίαις πρὸς τὰ τοῦ οὐρανοῦ πάϑη καὶ μέρη 
χαὶ πρὸς τὴν ὅλην διακόσμησιν, ταῦτα συνάγοντες ἐφήρμσττον. χἂν εἴ τί 
που διέλειπε, προσεγλίχοντο τοῦ συνειρομένην πᾶσαν αὐτοῖς εἶναι τὴν πρα- 
γματείαν. λέγω δ᾽ οἷον, ἐπειδὴ τέλειον ἣ δεκὰς εἶναι δοχεῖ χαὶ πᾶσαν περι- 
εἰληφέναι τὴν τῶν ἀριϑμῶν φύσιν, καὶ τὰ φερόμενα κατὰ τὸν οὐρανὸν δέχα 
μὲν εἶναί φασιν, ὄντων δὲ ἐννέα μόνον τῶν φανερῶν διὰ τοῦτο δεχάτην τὴν 
ἀντίχϑονα ποιοῦσιν. διώρισται δὲ περὶ τούτων ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἀχριβέστερον. 
Ατχ. 2. ἃ. 81. 3.41,1 λέγει δὲ περὶ τούτων χαὶ ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ [8.3.288,25) 
χαὶ ἐν ταῖς τῶν Πυϑαγορικῶν ὁόξαις ἀχριβέστερον. ὃ, 18 τῆς δὲ τάξεως 

τῆς ἐν τῶι οὐρανῶι, ἣν ἐποιοῦντο τῶν ἀριϑμῶν οἱ Πυϑαγόρειοι, μνημονεύει 
ἐν τῶι δευτέρωι Περὶ τῆς Πυϑαγορικῶν δόξης. [Δπι581.) Μ. Μοτ. Α 1. 1182 11 
πρῶτος μὲν οὖν ἐνεχείρησε Πυϑαγόρας περὶ ἀρετῆς εἰπεῖν, οὐχ ὀρϑῶς δέ" 
τὰς γὰρ ἀρετὰς εἰς τοὺς ἀριϑμοὺς ἀνάγων οὐχ οἰχείαν τῶν ἀρετῶν τὴν 
ϑεωρίαν ἐποιεῖτο" οὐ γάρ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη ἀριϑμὸς ἰσάκις ἴσος. ΑΚ. ΜοίδΡΕ, 
Μ 8. 1018" 21 οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι πρότερον περί τινων ὀλίγων, ὧν τοὺς λόγους 
εἰς τοὺς ἀριϑμοὺς ἀνῆπτον, οἷον τί ἐστι καιρὸς ἢ τὸ δίχαιον ἢ γάμος, ἐκεῖνος 
[Ὀομοκυὶα} δ᾽ εὐλόγως ἐζήτει τὸ τί ἐστιν. Ἐπ}. Νῖο, ἘΞ 8, 1182Ρ 21 δοχεῖ δέ τισι 
χαὶ τὸ ἀντιπεπονϑὸς εἶναι ἁπλῶς δίχαιον, ὥσπερ οἱ Πυϑαγόρειοι ἔφασαν", 
ὡρίζοντο γὰρ ἁπλῶς τὸ δίχαιον τὸ ἀντιπεπονϑὸς ἄλλωι. 

δ. --- ---- 936515 [νρ]. ῬΆΣΟΙΔΟΒ ἔτ. ὅ 5. 251, 1] φαίνονται δὴ καὶ οὗτοι τὸν 
» Ὁ ᾿ ς [ .» Ἕ «ς ᾿ 

ἀριϑμὸν νομίζοντες ἀρχὴν εἶναι καὶ ὡς ὕλην τοῖς οὐσι καὶ ὡς πάϑη τε καὶ 

ἕξεις, τοῦ δὲ ἀριϑμοῦ στοιχεῖα τὸ τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, τούτων δὲ τὸ 
μὲν ἄπειρον, τὸ δὲ πεπερασμένον, τὸ δ᾽ ἕν ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι τούτων (χαὶ 
γὰρ ἄρτιον εἶναι χαὶ περιττόν), τὸν δ᾽ ἀριϑμὸν ἐχ τοῦ ἑνός, ἀριϑμοὺς δέ, 
χαϑάπερ εἴρηται, τὸν ὅλον οὐρανόν. 

ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν τούτων τὰς ἀρχὰς δέχα λέγουσιν εἶναι τὰς κατὰ 

8ῦ συστοιχίαν λεγομένας" 
πέρας καὶ ἄπειρον 

περιττὸν χαὶ ἄρτιον 
ἕν χαὶ πλῆϑος 

δεξιὸν καὶ ἀριστερόν 
ἄρρεν καὶ ϑὴλυν 

«ἠρεμοῦν καὶ κινούμενον 
εὐθὺ χαὶ χαμπύλον 
φῶς καὶ σχότος 

ἀγαϑὸν καὶ καχὸν 
τετράγωνον χαὶ ἑτερόμηκες. 

ὅνπερ τρόπον ἔοιχε καὶ ᾿Ἀλχμαίων ὃ Κροτωνιάτης [8. 5. 108, 19] ὑπολαβεῖν καὶ 

ἤτοι οὗτος παρ᾽ ἐκείνων ἢ ἐχεῖνοι παρὰ τούτου παρέλαβον τὸν λόγον τοῦτον" 
καὶ γὰρ ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ᾿Αλχμαίων ζνέος) ἐπὶ γέροντι Πυϑαγόραι, ἀπε- 
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φήνατο δὲ παραπλησίως τούτοις. φησὶ γὰρ εἶναι δύο τὰ πολλὰ τῶν ἀνϑρω- 
πίνων, λέγων τὰς ἐναντιότητας οὐχ ὥσπερ οὗτοι διωρισμένας ἀλλὰ τὰς τυχούσας, 
οἷον λευχὸν μέλαν, γλυχὺ πιχρὸν, ἀγαϑὸν χαχόν, μέγα μιχρόν. οὗτος μὲν 
οὖν ἀδιορίστως ἀπέρριψε περὶ τῶν λοιπῶν, οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι χαὶ πόσαι χαὶ 
τίνες αἷ ἐναντιώσεις ἀπεφήναντο. παρὰ μὲν οὖν τούτων ἀμφοῖν τοσοῦτον ἔστι 
λαβεῖν, ὅτι ταναντία ἀρχαὶ τῶν ὄντων" τὸ δὲ ὅσαι παρὰ τῶν ἑτέρων, χαὲ 
τίνες αὗταί εἰσιν. πῶς μέντοι πρὸς τὰς εἰρημένας αἰτίας ἐνδέχεται συναγαγεῖν, 
σαφῶς μὲν οὐ διήρϑρωται παρ᾽ ἐκείνων, ἐοίχασι δ᾽ ὡς ἐν ὕλης εἴδει τὰ στοι- 
χεῖα τάττειν" ἐχ τούτων γὰρ ὡς ἐνυπαρχόντων συνεστάναι χαὶ πεπλάσϑαι 
φασὶ τὴν οὐσίαν. 

τῶν μὲν οὖν παλαιῶν χαὶ πλείω λεγόντων τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως ἐκ 
τούτων ἱχανόν ἐστι ϑεωρῆσαι τὴν διάνοιαν" εἰσὶ δέ τινες οἱ περὶ τοῦ παντὸς 
ὡς ἂν μιᾶς οὔσης φύσεως ἀπεφήναντο, τρόπον δὲ οὐ τὸν αὐτὸν πάντες οὔτε 
τοῦ καλῶς οὔτε τοῦ κατὰ τὴν φύσιν. εἰς μὲν οὖν τὴν νῦν σχέψιν τῶν αἰτίων 
οὐδαμῶς συναρμόττει περὶ αὐτῶν ὃ λόγος" οὐ γὰρ ὥσπερ ἔνιοι τῶν φυσιο- 
λόγων ἕν ὑποϑέμενοι τὸ ὃν ὅμως γεννῶσιν ὡς ἐξ ὕλης τοῦ ἑνός, ἀλλ᾽ ἕτερον 
τρόπον οὗτοι λέγουσιν" ἐχεῖνοι μὲν γὰρ προστιϑέασι κίνησιν, γεννῶντές γε τὸ 
πᾶν, οὗτοι δὲ ἀκίνητον εἶναί φασιν. 

6. -- Ἐπ. Νίο. Α 4. 1096 ὅ πιϑανώτερον δ᾽ ἐοίχασιν οἱ Πυϑαγόρεεοι 
λέγειν περὶ αὐτοῦ, τιϑέντες ἐν τῆι τῶν ἀγαϑῶν συστοιχίαι τὸ ἕν. 

1. --- Ἐπ᾿. Νίςο. Β ὅ. 11060 29 τὸ γὰρ χαχὸν τοῦ ἀπείρον, ὡς οἱ Πυϑα- 
γόρειοι εἴχαζον, τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν τοῦ πεπερασμένον. 

8. --- Μοίαρἢγβ. Δ δ. 98119 μέχρι μὲν οὖν τῶν Ἰταλικῶν καὶ χωρὶς ἐχείνων 
μορυχώτερον [80 ἃπῖκο ΗΒ. Ὀοὶ ΑἸοχ. νρὶ. Βορῆτοη 14 Καὶ ".)] εἰρήχασιν οἱ 
ἄλλοι περὶ αὐτῶν, πλήν, ὥσπερ εἴπομεν, δυοῖν αἰτίαιν τυγχάνουσι χεχρημένοι, 
χαὶ τούτων τὴν ἑτέραν οἱ μὲν μίαν οἱ δὲ δύο ποιοῦσι, τὴν ὅϑεν ἡ κίνησις" 
οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι δύο μὲν τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸν αὐτὸν εἰρήχασι τρόπον, το- 
σοῦτον δὲ προσεπέϑεσαν, ὃ καὶ ἰδιὸν ἐστιν αὐτῶν, ὅτι τὸ πεπερασμένον καὶ 
τὸ ἄπειρον καὶ τὸ ἕν οὐχ ἑτέρας τινὰς ὠιήϑησαν εἶναι φύσεις, οἷον πῦρ ἢ γῆν 
ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἄπειρον χαὶ αὐτὸ τὸ ἕν οὐσίαν εἶναι τού- 
των ὧν χατηγοροῦνται᾽ διὸ καὶ ἀριϑμὸν εἶναι τὴν οὐσίαν ἁπάντων. περὶ τε 
τούτων οὖν τοῦτον ἀπεφήναντο τὸν τρόπον, καὶ περὶ τοῦ τί ἐστιν ἤρξαντο 
μὲν λέγειν καὶ δρίζεσϑαι, λίαν δ᾽ ἁπλῶς ἐπραγματεύϑησαν. ὡρίζοντό τε γαρ 
ἐπιπολαίως, καὶ ὧι πρώτωι ὑπάρξειεν ὃ λεχϑεὶς ὅρος, τοῦτ᾽ εἶναι τὴν οὐσίαν 
τοῦ πράγματος ἐνόμιζον, ὥσπερ εἴ τις οἴοιτο ταὐτὸν εἶναι διπλάσιον χαὶ τὴν 
δυάδα, διότι πρῶτον ὑπάρχει τοῖς δυσὶ τὸ διπλάσιον. ἀλλ᾽ οὐ ταὐτὸν ἔστιν 
ἔσως τὸ εἶναι διπλασίωι καὶ δυάδι. εἰ δὲ μή, πολλὰ τὸ ἕν ἔσται, ὃ καχείνοις 
συνέβαινεν. Υρὶ. Β ὅ. 100258. 

9. - -- Μ 6. 10805}16 χαὶ οἱ Πυϑαγόρειοι δ᾽ ἕνα, τὸν μαϑηματικόν [πϑη]. 
ἀριϑμόν), πλὴν οὐ κεχωρισμένον ἀλλ᾽ ἐχ τούτου τὰς αἰσϑητὰς οὐσίας συνε- 
στάναι φασίν. τὸν γὰρ ὅλον οὐρανὸν χκατασχευάζουσιν ἐξ ἀριϑμῶν πλὴν οὐ 
μοναδικῶν, ἀλλὰ τὰς μονάδας ὑπολαμβάνουσιν ἔχειν μέγεϑος᾽ ὅπως δὲ τὸ 
πρῶτον ἕν συνέστη ἔχον μέγεϑος, ἀπορεῖν ἐοίχασιν. 

10. -- -- 8. 1083808 ὁ δὲ τῶν Πυϑαγορείων τρόπος τῆι μὲν ἐλάττους 
ἔχει δυσχερείας τῶν πρότερον εἰρημένων, τῆι δὲ ἰδίας ἑτέρας. τὸ μὲν γὰρ 
μὴ χωριστὸν ποιεῖν τὸν ἀριϑμὸν ἀφαιρεῖται πολλὰ τῶν ἀδυνάτων᾽ τὸ δὲ τὰ 
σώματα ἐξ ἀριϑμῶν εἶναι συγχείμενα, καὶ τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον εἶναι μαϑημα- 
τικόν, ἀδύνατόν ἐστιν. οὔτε γὰρ ἄτομα μεγέϑη λέγειν ἀληϑές" εἴϑ᾽ ὅτι μά- 
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λιστα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οὐχ αἵ γε μονάδες μέγεϑος ἔχουσιν. μέγεϑος 
δ᾽ ἐξ ἀδιαιρέτων συγχεῖσϑαι πῶς δυνατόν; ἀλλὰ μὴν ὅ γ᾽ ἀριϑμητικὸς ἄρι- 
ϑμὸς μοναδιχὸς ἐστιν. ἐχεῖνοι δὲ τὸν ἀριϑμὸν τὰ ὄντα λέγουσιν" τὰ γοῦν 
ϑεωρήματα προσάπτουσι τοῖς “σώμασιν ὡς ἐξ ἐχείνων ὄντων τῶν ἀριϑμῶν. 

11. --- -- ΛΑ Ἴ. 1012580 ὅσοι δὲ ὑπολαμβάνουσιν, ὥσπερ οἱ Πυϑαγόρειοι 
χαὶ Σπεύσιππος, τὸ κάλλιστον καὶ ἄριστον μὴ ἐν ἀρχῆι εἶναι, διὰ τὸ καὶ τῶν 
φυτῶν χαὶ τῶν ζώιων τὰς ἀρχὰς αἴτια μὲν εἶναι, τὸ δὲ χαλὸν καὶ τέλειον ἐν 
τοῖς ἐκ τούτων, οὐχ ὀρϑὼς οἴονται. 

12. --- --- Α θ. 9815)10 τὴν δὲ μέϑεξιν τούνομα μόνον μετέβαλεν [Ρ] αἴοη]. 

οἱ μὲν γὰρ Πυϑαγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν εἶναι τῶν ἀριϑμῶν, Πλάτων 
δὲ μεϑέξει. τὴν μέντοι γε μέϑεξιν ἢ τὴν μίμησιν ἥτις ἂν εἴη τῶν εἰδῶν, ἀφεῖ- 
σαν ἐν χοινῶι ζητεῖν. 

18. --- --- 981022 τὸ μέντοι γε ἕν οὐσίαν εἶναι, καὶ μὴ ἕτερόν γέ τι ὃν 
λέγεσϑαι ἕν, παραπλησίως τοῖς Πυϑαγορείοις ἔλεγε [Ρ]αῖοΠ) καὶ τὸ τοὺς ἀρι- 
ϑμοὺς αἰτίους εἶναι τοῖς ἄλλοις τῆς οὐσίας ὡσαύτως ἐχείνοις. τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ 
ἀπείρου ὡς ἑνὸς δυάδα ποιῆσαι, τὸ δὲ ἄπειρον ἐκ μεγάλου χαὶ μιχροῦ, τοῦτ᾽ 
ἴδιον" καὶ ἔτι ὁ μὲν τοὺς ἀριϑμοὺς παρὰ τὰ αἰσϑητά, οἱ δ᾽ ἀριϑμοὺς εἶναί 
φασιν αὐτὰ τὰ πράγματα, καὶ τὰ μαϑηματιχὰ μεταξὺ τούτων οὐ τιϑέασιν. τὸ 
μὲν οὖν τὸ ἕν χαὶ τοὺς ἀριϑμοὺς παρὰ τὰ πράγματα ποιῆσαι, χαὶ μὴ ὥσπερ 
οἱ Πυϑαγόρειοι, καὶ ἡ τῶν εἰδῶν εἰσαγωγὴ διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἐγένετο 
σχέψιν (οἱ γὰρ πρότεροι διαλεχτικῆς οὐ μετεῖχον). 

14. ΤΉΒΟΡΗΕ. πηθίδρἢ. 88 (83. ΧΙ421 ὕϑοπο) Πλάτων δὲ καὶ οἱ Πυϑαγό- 
ρθειοι μακρὰν τὴν ἀπόστασιν ἐπιζνούσαντες τῶν ἀρχῶν οἴονται τὸ ἕν) μιμεῖ- 
σϑαί γ᾽ ἐθέλειν ἅπαντα. καίτοι χαϑάπερ ἀντίϑεσίν τινα ποιοῦσιν τῆς ἀορί- 
στου δυάδος καὶ τοῦ ἑνός, ἐν ἧι χαὶ τὸ ἄπειρον χαὶ τὸ ἄταχτον καὶ πᾶσα ὡς 
εἰπεῖν ἀμορφία χαϑ᾽ αὑτήν. ὅλως οὐχ οἷόν τε ἄνευ ταύτης τὴν τοῦ ὅλου 
φύσιν [πϑτῃ]. εἶναι], ἀλλ᾽ οἷον ἰσομοιρεῖν ἢ καὶ ὑπερέχειν τῆς ἑτέρας ἢ καὶ τὰς 
ἀρχὰς ἐναντίας. διὸ καὶ οὐδὲ τὸν ϑεόν, ὅσοι τῶι ϑεῶι τὴν αἰτίαν ἀνάπτουσιν, 
δύνασϑαι πάντ᾽ εἰς τὸ ἄριστον ἄγειν, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται. 

1ὅ., ΑἘτισΒῚ1 8, 8 [Ὁ. 280] Πυϑαγόρας Μνησάρχου Σάμιος πρῶτος φιλο- 

σοφίαν τούτωι τῶι ῥήματι προσαγορεύσας, ἀρχὰς τοὺς ἀριϑμοὺς χαὶ τὰς συμ- 

μετρίας τὰς ἐν τούτοις, ἃς καὶ ἁρμονίας χαλεῖ, τὰ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων σύνϑετα 
στοιχεῖα, χαλούμενα δὲ γεωμετριχά. πάλιν δὲ τὴν μονάδα καὶ τὴν ἀόριστον 
δυάδα ἐν ταῖς ἀρχαῖς. σπεύδει δὲ αὐτῶι τῶν ἀρχῶν ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ποιητικὸν 
αἴτιον καὶ εἰδικόν, ὅπερ ἐστὲ νοῦς ὁ ϑεός, ἡ δὲ ἐπὶ τὸ παϑητιχὸν τε χαὶ 
ὑλικόν, ὅπερ ἐστὶν ὁ ὁρατὸς χόσμος. εἶναι δὲ τὴν φύσιν τοῦ ἀριϑμοῦ δέχα. 
μέχρι γὰρ τῶν δέχα πάντες Ἕλληνες, πάντες βάρβαροι ἀριϑμοῦσιν, ἐφ᾽ ἃ ἐλθόντες 
πάλιν ἀναποδοῦσιν [2 ἀναπολοῦσιν] ἐπὶ τὴν μονάδα. χαὶ τῶν ὁὀέχα 'πάλιν, 
φησίν, ἡ δυναμίς ἐστιν ἐν τοῖς τέσσαρσι καὶ τῆι τετράδι. τὸ δὲ αἴτιον" εἴ τις 
ἀπὸ τῆς μονάδος [ἀναποδῶν] κατὰ πρόσϑεσιν τιϑείη τοὺς ἀριϑμοὺς ἄχρι τῶν 
τεσσάρων προελϑὼν ἐχπληρώσει τὸν (τῶν) δέχα ἀριϑμόν᾽ ἐὰν δὲ ὑπερβάληι 
τις τὸν τῆς τετράδος, καὶ τῶν δέχα ὑπερεχπεσεῖται. οἷον εἴ τις ϑείη ἕν χαὶ 
δύο προσϑείη καὶ τρία καὶ τούτοις τέσσαρα, τὸν τῶν δέχα ἐχπληρώσει ἀριϑμόν. 
ὥστε ὁ ἀριϑμὸς κατὰ μὲν μονάδα ἐν τοῖς δέκα, χατὰ δὲ δύναμιν ἐν τοῖς τέσ- 
σαρσι. διὸ καὶ ἐπεφϑέγγοντο οἱ Πυϑαγόρειοι ὡς μεγίστου ὅρχου ὄντος τῆς 
τετράδος [ὈῬγίδ. γογ8. ἔτ. 4 Νδποῖ (ὨἰΠίοΓ [Δπ|0}]. Υ. Ρ. Ρ. 229)}" 

οὐ μὰ τὸν ἁμετέραι κεφαλᾶι παραδόντα τετραχτύν 
παγὰν ἀενάου φύσεως ῥίζωμά τ᾽ ἔχουσαν. 
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καὶ ἡ ἡμετέρα ψυχή, φησίν, ἐκ τετράδος σύγκειται. εἶναι γὰρ νοῦν ἐπιστήμην 
δόξαν αἴσϑησιν, ἐξ ὧν πᾶσα τέχνη καὶ ἐπιστήμη καὶ αὐτοὶ λογιχοί ἐσμεν κτλ. 
γε). Τῆθο 5. 91,14 Η1]. ῬΒΣ]οΙαοβ οὔθη 3. 245, 20. 

16. [Δ Ἐπ81.] ῬΙΟΌΙ. 15, 8. 910086 δου. ἀϊθ Βοίκαϑ ἢ ὅτι ἐν ὀέχα ἀναλο- 
γίαις τέτταρες χυβιχοὶ ἀριϑμοὶ ἀποτελοῦνται, ἐξ ὧν φασιν ἀριϑμῶν οἱ Πυϑα- 

γόρειοι τὸ πᾶν συνεστάναι. 
11. ΑἙ157. ἀ0 οΔ6 10 Α 1. 268ι10 χαϑάπερ γάρ φασι καὶ οἱ Πυϑαγόρειοι, 

τὸ πᾶν καὶ τὰ πᾶντα τοῖς τρισὶν ὥρισται τελευτὴ γὰρ καὶ μέσον καὶ ἀρχὴ 
τὸν ἀριϑμὸν ἔχει τὸν τοῦ παντός, ταῦτα δὲ τὸν τῆς τριάδος. 

18, Εὐνὲεμ. ἔγ. 88 (Ῥοφἢ. 2. Ριο]. Ηδιτῃ. 1 1 Ρ. 288, 4 Ὑ71}.) ἐν τῶι πρώτωι 
τῆς ᾿Αριϑμητικῆς ἱστορίας λέγων περὶ τῶν Πυϑαγορείων ταυτὶ κατὰ λέξιν" ἡ ἔτι 
δὲ τοὺς τῶν τριῶν συμφωνιῶν λόγους τοῦ τε διὰ τεσσάρων καὶ τοῦ διὰ πέντε 

χαὶ τοῦ διὰ πασῶν ὅτι συμβέβηχεν ἐν πρώτοις ὑπάρχειν τοῖς ἐννέα" βὶ γὰρ γ 
ὃ γίγνεται ἐννέα. 

19. -- --- (τ. ἔθῃ!ς θοὶ 50.) Ῥχοοὶ. 5. 420, 6 Ετ. (Ζ. Ἐπὸοὶ. [41 ἐν τοῖς ὁρ- 
ϑογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρϑὴν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς 
τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρϑὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν 
τετραγώνοις) τῶν μὲν ἱστορεῖν τὰ ἀρχαῖα βουλομένων ἀκούοντας τὸ ϑεώρημα 
τοῦτο εἰς Πυϑαγόραν ἀναπεμπόντων ἔστιν εὑρεῖν καὶ βουϑυτεῖν λεγόντων 
αὐτὸν ἐπὶ τῆι εὑρέσει. 

20. --- -- ἔν, 89 (Ρτοοὶ. 5.419,15δ; 2. ΕῸ0].144 παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐϑεῖαν τῶι 
δοϑέντι τριγώνωι σον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν ἐν γωνίαι, ἥ ἐστιν ἴση 
τῆι δοϑείσηι γωνίαι εὐθυγράμμωι) ἔστι μὲν ἀρχαῖα, φασὶν οἱ περὶ τὸν Εὔδη- 
μον, καὶ τῆς τῶν Πυϑαγορείων μούσης εὑρήματα ταῦτα ἥ τε παραβολὴ τῶν 
χωρίων καὶ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις. 

21. -- -α ἔν. 88 (τοῦ. 5. 819, 2; χζὰὄ Επο!. 1 82 παντὸς τριγώνου 
μιᾶς τῶν πλευρῶν προσεχβληϑείσης ἡ ἐχτὸς γωνία δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ 

ἀπεναντίον ἴση ἐστί, χαὶ αἱ ἐντὸς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὁρ- 
ϑαῖς ἴσαι εἰσίν) Εὔδημος δὲ ὃ Περιπατητιχὸς εἰς τοὺς Πυϑαγορείους ἄνα- 

πέμπει τὴν τοῦδε τοῦ ϑεωρήματος εὕρεσιν, ὅτι τρίγωνον ἅπαν δυσὶν ὀρϑαῖς 
ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας καὶ δεικνύναι φησὶν αὐτοὺς οὕτω τὸ προχείμενον" 

4 Α Ὲ “ἔστω τρίγωνον τὸ ΗΒΓ, καὶ ἤχϑω διὰ τοῦ Α τῆι ΒΓ' 
παράλληλος ἡ 4Ε. ἐπεὶ οὖν παράλληλοί εἰσιν αἱ ΒΓ ΔΕ, 
χαὶ αἱ ἐναλλὰξ ἴσαι εἰσίν" ἴση ἄρα ἡ μὲν ὑπὸ 448 τῆι 
ὑπὸ ΑΒΓ, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΑΓ τῆι ὑπὸ ΑΓΒ. κοινὴ προσχεί- 
σϑω ἡ ΒΑΓ. αἱ ἄρα ὑπὸ 448 ΒΑΓ ΓΑΕ, τουτέστιν αἱ 

Β Γ ὑπὸ 448 ΒΑΕ, τουτέστιν αἱ δύο ὀρϑαὶ ἔσαι εἰσὶ ταῖς 
τοῦ ΑΒΓ τριγώνου τρισὶ γωνίαις. αἱ ἄρα τρεῖς τοῦ τριγώνου δύο ὀρϑαῖς εἰσιν ἴσαι; 

22. Απιοτ. Μοίδρηγβ. ἃ 8 9890 29 οἱ μὲν οὖν χαλούμενοι Πυϑαγόρειοι 
ταῖς μὲν ἀρχαῖς καὶ τοῖς στοιχείοις ἐχτοπωτέροις χρῶνται τῶν φυσιολόγων 
(τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι παρέλαβον αὐτὰς οὐκ ἐξ αἰσϑητῶν" τὰ γὰρ μαϑηματιχὰ τῶν 
ὄντων ἄνευ κινήσεως ἐστιν, ἔξω τῶν περὶ τὴν ἀστρολογίαν), διαλέγονται μέντοι 
καὶ πραγματεύονται περὶ φύσεως πάντα" γεννῶσί τε γὰρ τὸν οὐρανόν, καὶ 
περὶ τὰ τούτου μέρη καὶ τὰ πάϑη καὶ τὰ ἔργα ὀιατηροῦσι τὸ συμβαῖνον. καὶ 
τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ αἴτια εἰς ταῦτα καταναλίσχουσιν, ὡς ὁμολογοῦντες τοῖς 
ἄλλοις φυσιολόγοις ὅτι τὸ γε ὃν τοῦτ᾽ ἐστὶν ὅσον αἰσϑητόν ἐστι χαὶ περι- 
εἰληφεν ὁ καλούμενος οὐρανός. τὰς δ᾽ αἰτίας καὶ τὰς ἀρχάς, ὥσπερ εἴπομεν, 
ἱκανὰς λέγουσιν ἐπαναβῆναι χαὶ ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω τῶν ὄντων, καὶ μᾶλλον ἢ 
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τοῖς περὶ φύσεως λόγοις ἁρμοττούσας. ἐκ τίνος μέντοι τρόπου κίνησις ἔσται 
πέρατος καὶ ἀπείρου μόνον ὑποχειμένων χαὶ περιττοῦ χαὶ ἀρτίου, οὐϑὲν 
λέγουσιν, ἢ πῶς δυνατὸν ἄνευ χινήσεως καὶ μεταβολῆς γένεσιν εἶναι καὶ φϑορὰν 
ἢ τὰ τῶν φερομένων ἔργα κατὰ τὸν οὐρανόν. ἔτι δὲ εἴτε δοίη τις αὐτοῖς ἐχ 
τούτων εἶναι τὸ μέγεϑος εἴτε δειχϑείη τοῦτο, ὅμως τίνα τρόπον ἔσται τὰ μὲν 
χοῦφα τὰ δὲ βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων; ἐξ ὧν γὰρ ὑποτίϑενται χαὶ λέγουσιν, 
οὐθὲν μᾶλλον περὶ τῶν μαϑηματικῶν λέγουσι σωμάτων ἢ περὶ τῶν αἰσϑητῶν᾽ 
διὸ περὶ πυρὸς ἢ γῆς ἢ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων σωμάτων οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἰρή- 
χασιν, ἅτε οὐϑὲν περὶ τῶν αἰσϑητῶν οἶμαι λέγοντες ἴδιον. ἔτι δὲ πῶς δεῖ 
λαβεῖν αἴτια μὲν εἶναι τὰ τοῦ ἀριϑμοῦ πάϑη καὶ τὸν ἀριϑμὸν τῶν χατὰ τὸν 
οὐρανὸν ὄντων καὶ γιγνομένων καὶ ἐξ ἀρχῆς καὶ νῦν, ἀριϑμὸν δ᾽ ἄλλον 
μηϑένα εἶναι παρὰ τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον ἐξ οὗ συνέστηκεν ὁ χόσμος; ὅταν 
γὰρ ἐν τωιδὶ μὲν τῶι μέρει δόξα χαὶ καιρὸς αὐτοῖς ἦι, μικρὸν δὲ ἄνωϑεν ἢ 
χάτωϑεν ἀδικία καὶ κρίσις ἢ μίξις, ἀπόδειξιν δὲ λέγωσιν ὅτι τούτων μὲν ἕν 
ἕχαστον ἀριϑμός ἐστι, συμβαίνει δὲ χατὰ τοῦτον τὸν τόπον ἤδη πλῆϑος εἶναι 
τῶν συνισταμένων μεγεθῶν διὰ τὸ τὰ πάϑη ταῦτα ἀχολουϑεῖν τοῖς τόποις 
ἑχάστοις. πότερον οὗτος ὁ αὐτός ἐστιν ἀριϑμὸς ὃ ἐν τῶι οὐρανῶι, ὃν δεῖ 
λαβεῖν ὅτι τούτων ἕχαστόν ἐστιν, ἢ παρὰ τοῦτον ἄλλος; αὶ. Ν 8. 1090420. 

28. -- --- 2 3. 1028516 δοχεῖ δέ τισι τὰ τοῦ σώματος πέρατα, οἷον ἐπι- 
φάνεια χαὶ γραμμὴ στιγμὴ καὶ μονάς, εἶναι οὐσίαι, καὶ μᾶλλον ἡ τὸ σῶμα καὶ 
τὸ στερεόν. ἔτι παρὰ τὰ αἰσϑητὰ οἱ μὲν οὐκ οἴονται εἶναι οὐϑὲν τοιοῦτον, 
οἱ δὲ πλείω χαὶ μᾶλλον ὄντα ἀΐδια ὥσπερ Πλάτων τά τ᾽ εἴδη κτλ. 

24. --- --- Ν 8. 1090Ὁ) 5 εἰσὶ δέ τινες οἱ ἐκ τοῦ πέρατα εἶναι χαὶ ἔσχατα 
τὴν στιγμὴν μὲν γραμμῆς, ταύτην δ᾽ ἐπιπέδου, τοῦτο δὲ τοῦ στερεοῦ, οἴονται 
εἶναι ἀνάγχην τοιαύτας φύσεις εἶναι. 

25. --- --- 211. 103608 ἀποροῦσί τινες ἤδη καὶ ἐπὶ τοῦ χύχλου χαὶ τοῦ 
τριγώνον, ὡς οὐ προσῆχον γραμμαῖς δρίζεσϑαι χαὶ τῶι συνεχεῖ, ἀλλὰ πάντα 
ταῦτα ὁμοίως λέγεσϑαι ὡσανεὶ σάρχες ἢ ὀστᾶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ χαλκὸς καὶ 
λίϑος τοῦ ἀνδριάντος. χαὶ ἀνάγουσι πάντα εἰς τοὺς ἀριϑμούς, καὶ γραμμῆς 
τὸν λόγον τὸν τῶν δύο εἶναί φασιν. 

26. --- --- Ν 8. 1091213 οἱ μὲν οὖν Πυϑαγόρειοι πότερον οὐ ποιοῦσιν ἢ 
ποιοῦσι γένεσιν, οὐθὲν δεῖ διστάξειν" φανερῶς γὰρ λέγουσιν ὡς τοῦ ἑνὸς συ- ' 
σταϑέντος, εἴτ᾽ ἐξ ἐπιπέδων εἴτ᾽ ἐχ χροιᾶς εἴτ᾽ ἐκ σπέρματος εἴτ᾽ ἐξ ὧν ἀπο- 
ροῦσιν εἰπεῖν, εὐθὺς τὸ ἔγγιστα τοῦ ἀπείρου ὅτι εἵλχετο καὶ ἐπεραίνετο ὑπὸ 
τοῦ πέρατος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χοσμοποιοῦσι καὶ φυσικῶς βούλονται λέγειν, δίκαιον 

αὐτοὺς ἐξετάζειν τῆι περὶ φύσεως, ἐχ δὲ τῆς νῦν ἀφεῖναι μεθόδου"... τοῦ 
μὲν οὖν περιττοῦ γένεσιν οὔ φασιν, ὡς δῆλον ὅτι τοῦ ἀρτίου οὔσης γενέσεως. 

21. --- --- Ν θΘ. 1092026 ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις καὶ τί τὸ εὖ ἐστι τὸ ἀπὸ 
τῶν ἀριϑμῶν τῶι ἐν ἀριϑμῶι εἶναι τὴν μίξιν, ἡ ἐν εὐλογίστωι ἢ ἐν περιττῶι. 
νυνὶ γὰρ οὐϑὲν ὑγιεινότερον τρὶς τρία ἂν ἦι τὸ μελίκρατον κεχραμένον, ἀλλὰ 
μᾶλλον ὠφελήσειεν ἄν ἐν οὐϑενὶ λόγωι ὃν ὑδαρὲς ὀὲ ἢ ἐν ἀριϑμῶι ἄχρατον 
ὄν. ἔτι οἱ λόγοι ἐν προσϑέσει ἀριϑμῶν εἰσὶν οἱ τῶν μίξεων, οὐχ ἐν ἀριϑμοῖς, 
οἷον τρία πρὸς δύο, ἀλλ᾽ οὐ τρὶς δύο. τὸ γὰρ αὐτὸ δεῖ γένος εἶναι ἐν ταῖς 
πολλαπλασιώσεσιν. ὥστε δεῖ μετρεῖσϑαι τῶι τε Α΄ τὸν στοῖχον ἐφ᾽ οὗ ΑΒΓ 
χαὶ τῶι 4 τὸν ΔΕΖ' ὥστε τῶι αὐτῶι πάντα. οὐχοῦν ἔσται πυρὸς ΒΕΓΖ, 
χαὶ ὕδατος ἀριϑμὸς δὶς τρία. εἰ δ᾽ ἀνάγχη πάντα ἀριϑμοῦ κοινωνεῖν, ἀνάγχη 
πολλὰ συμβαίνειν τὰ αὐτώ, χαὶ ἀριϑμὸν τὸν αὐτὸν τῶιδε καὶ ἄλλωι. ἄρ᾽ 
οὖν τοῦτ᾽ αἴτιον καὶ διὰ τοῦτό ἐστι τὸ πρᾶγμα, ἢ ἄδηλον; οἷον ἔστι τις τῶν 
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τοῦ ἡλίου φορῶν ἀριϑμός, χαὶ πάλιν τῶν τῆς σελήνης, καὶ τῶν ζώιων γε ἑκά- 
στου τοῦ βίου καὶ ἡλικίας" τί οὖν χωλύει ἐνίους μὲν τούτων τετραγώνους 
εἶναι, ἐνίους δὲ κύβους χαὶ ἴσους, τοὺς δὲ διπλασίους; οὐϑὲν γὰρ χωλύει, ἀλλ᾽ 
ἀνάγχη ἐν τούτοις στρέφεσϑαι, εἰ ἀριϑμοῦ πάντα ἐχοινώνει ἐνεδέχετό τε τὰ 
διαφέροντα ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν πίπτειν. ὥστ᾽ εἴ τισιν ὁ αὐτὸς ἀριϑμὸς 
συνεβεβήχει, ταὐτὰ ἂν ἣν ἀλλήλοις ἐχεῖνα τὸ αὐτὸ εἶδος ἀριϑμοῦ ἔχοντα, 
οἷον ἥλιος καὶ σελήνη τὰ αὐτά. ἀλλα διὰ τί αἴτια ταῦτα; ἑπτὰ μὲν φωνήεντα, 
ἑπτὰ δὲ χορδαὶ ἢ ἁρμονίαι, ἑπτὰ δὲ αἱ πλειάδες, ἐν ἑπτὰ δὲ ὑδόντας βάλλεε 
(ἔνιά γε, ἔνια δ᾽ οὔ), ἑπτὰ δὲ οἱ ἐπὶ Θήβας. ἀρ᾽ οὖν, ὅτι τοιοσόὶ ὁ ἀριϑμὸς πέφυ- 
χεν, διὰ τοῦτο ἢ ἐχεῖνοι ἐγένοντο ἑπτὰ ἢ ἡ πλειὰς ἑπτὰ ἀστέρων ἐστίν; ἢ οἱ μὲν 
διὰ τὰς πύλας ἢ ἄλλην τινὰ αἰτίαν, τὴν δὲ ἡμεῖς οὕτως ἀριϑμοῦμεν; τὴν δὲ 
ἄρχτον γε ὁώδεχα, οἱ δὲ πλείους. ἐπεὶ καὶ τὸ ΞΨΖ συμφωνίας φασὶν εἶναι 
χαΐ, ὅτι ἐχεῖναι τρεῖς, χαὶ ταῦτα τρία. ὅτι δὲ μυρία ἂν εἴη τοιοῦτα, οὐϑὲν 
μέλει" τῶι γὰρ Γ' καὶ Ρ εἴη ἂν ἕν σημεῖον. εἰ δ᾽ ὅτι διπλάσιον τῶν ἄλλων 
ἕχαστον, ἄλλο δ᾽ οὔ, αἴτιον δὴ ὅτι τριῶν ὄντων τόπων ἕν [ἐν} 7] ἐφ᾽ ἑχάστου 
ἐπιφέρεται τὸ σίγμα, διὰ τοῦτο τρία μόνον ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι αἱ συμφωνἕαι 
τρεῖς, ἐπεὶ πλείους γε αἱ συμφωνίαι" ἐνταῦϑα ὁ᾽ οὐχέτι δύναται. ὅμοιοι δὴ 
χαὶ οὗτοι τοῖς ἀρχαίοις Ὁμηριχοῖς, οἱ μικρὰς ὁμοιότητας δρῶσι, μεγάλας δὲ 
παρορῶσιν. λέγουσι δέ τινες ὅτι πολλὰ τοιαῦτα, οἷον αἵ τε μέσαι ἡ ἡ μὲν ἐννέα 
ἡ δὲ ὀχτώ, καὶ τὸ ἔπος δεχαεπτά, ἰσάριϑμον τούτοις" βαίνεται δ᾽ ἐν μὲν τῶε 
δεξιῶι ἐννέα συλλαβαῖς, ἐν δὲ τῶι ἀριστερῶι ὀχτώ. καὶ ὅτι ἴσον τὸ διάστημεα 
ἔν τε τοῖς γράμμασιν ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ 22, καὶ ἀπὸ τοῦ βόμβυχος ἐπὶ τὴν 
ὀξυτάτην νεάτην ἐν αὐλοῖς, ἧς ὁ ἀριϑμὸς ἴσος τῆι οὐλομελείαι τοῦ οὐρανοῦ. 
ὁρᾶν δὲ δεῖ, μὴ τοιαῦτα οὐϑεὶς ἂν ἀπορήσειεν οὔτε λέγειν οὔϑ᾽ εὑρίσχειν ἐν 
τοῖς ἀιδίοις, ἐπεὶ χαὶ ἐν τοῖς φϑαρτοῖς. ἀλλ᾽ αἱ ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς φύσεις αἱ 
ἐπαινούμεναι καὶ τὰ τούτοις ἐναντία χαὶ ὅλως τὰ ἐν τοῖς μαϑημάσιν, ὡς μὲν 
λέγουσί τινες καὶ αἴτια ποιοῦσι τῆς φύσεως, ἔοικεν οὑτωσὶ γε σχοπουμένους 
διαφεύγειν" κατ᾽ οὐϑένα γὰρ τρόπον τῶν διωρισμένων περὶ «τὰς ἀρχὰς οὐϑὲν 
αὐτῶν αἴτιον. ἔστιν ὡς μέντοι ποιοῦσι φανερὸν ὅτι τὸ εὖ ὑπάρχει χαὶ τῆς 
συστοιχίας ἐστὶ τῆς τοῦ χαλοῦ τὸ περιττόν, τὸ εὐϑύ, τὸ ἴσον, αἱ δυνάμεις 
[Ροΐθῃζθη])] ἐνίων ἀριϑμῶν. ἅμα γὰρ ὧραι καὶ ἀριϑμὸς τοιοσδὶ ἱπϑπι]. 4, ῬοΐθῃΖ 
ψΟῸη 2]. χαὶ τἄλλα δὴ ὅσα συνάγουσιν ἐκ τῶν μαϑηματιχῶν ϑεωρημάτων 
πάντα ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν. διὸ χαὶ ἔοιχε συμπτωμασιν᾽ ἔστι γὰρ συμβε- 
βηχότα μέν, ἀλλ᾽ οἰκεῖα ἀλλήλοις πᾶντα, ἕν δὲ τὸ ἀνὰ λόγον" ἐν ἑχάστηι γὰρ 
τοῦ ὄντος κατηγορίαι ἐστὶ τὸ ἀνὰ λόγον, ὡς εὐϑὺ ἐν μήκει, οὕτως ἐν πλάτει 
τὸ ὁμαλὸν ἴσως, ἐν ἀριϑμῶι τὸ περιττόν, ἐν δὲ χρόαι τὸ λευχόν. 

28. --- ῬΡῃγβ. Γ 4. 208351 πάντες γὰρ οἱ δοχοῦντες ἀξιολόγως ἦφϑαι τῆς 
τοιαύτης φιλοσοφίας πεποίηνται λόγον περὶ τοῦ ἀπείρου καὶ πάντες ὡς ἀρχήν 
τινὰ τιϑέασι τῶν ὄντων, οἱ μὲν ὥσπερ οἱ Πυϑαγόρειοι καὶ Πλάτων καϑ᾽ 
αὑτό, οὐχ ὡς συμβεβηκός τινι ἑτέρωι, ἀλλ᾽ οὐσίαν αὐτὸ ὃν τὸ ἄπειρον. πλὴν 
οἱ μὲν Πυϑαγόρειοι ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς (οὐ γὰρ χωριστὸν ποιοῦσιν τὸν ἀρι- 
ϑμόν), χαὶ εἶναι τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἄπειρον... . χαὶ οἱ μὲν τὸ ἄπειρον 
εἶναι τὸ ἄρτιον" τοῦτο γὰρ ἐναπολαμβανόμενον χαὶ ὑπὸ τοῦ περιττοῦ περαι- 
γνόμενον παρέχειν τοῖς οὖσι τὴν ἀπειρίαν᾽ σημεῖον δ᾽ εἶναι τούτου τὸ συμβαῖ- 
γον ἐπὶ τῶν ἀριϑμῶν᾽ περιτιϑεμένων γὰρ τῶν γνωμόνων περὶ τὸ ἕν καὶ χωρὶς 
ὁτὲ μὲν ἄλλο ἀεὶ γίγνεσϑαι τὸ εἶδος, ὁτὲ δὲ ἕν. ΚΝ αὶ. ῬΙαΐ, (2 βίο". 66}. 1 ργ. 
10}. 22,10 Υ7. τῆι μονάδι τῶν ἐφεξῆς περισσῶν γνωμόνων περιτιϑεμένων ὃ γενό- 

μενος ἀεὶ τετράγωνός ἐστι (ἃ... 15 -- 8 τα 2"; 25 -᾿ ὅ πα 85; 33 -ἰ- 1 πα 45, 5. 1)" τῶν 
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δὲ ἀρτίων ὁμοίως περιτιϑεμένων ἑτερομήκχεις καὶ ἄνισοι πᾶντες ἀποβαίνουσιν, 
ἴσος δὲ ἰσάχις οὐδείς. ΞΙΜΡῚ,. Ρἢγπ. (2. ἃ. 50) 45, 20 οὗτοι [ἀΐθ ῬγΓΒΑρογθοα] 
τὸ ἄπειρον τὸν ἄρτιον ἀριϑμὸν ἔλεγον διὰ τὸ πᾶν μὲν ἄρτιον, ὥς φασιν οἱ 
ἐξηγηταί, εἰς ἴσα διαιρεῖσθαι, τὸ δὲ εἰς ἴσα διαιρούμενον ἄπειρον κατὰ τὴν 
διχοτομίαν" ἡ γὰρ εἰς ἴσα καὶ ἡμίση διαίρεσις ἐπ᾽ ἄπειρον" τὸ δὲ περιττὸν 
προστεϑὲν περαίνει αὐτό" κωλύει γὰρ αὐτοῦ τὴν εἰς τὰ ἴσα διαίρεσιν. . .- δῆ- 
λον ὅτι οὐχ ἐπ᾿ ἀριϑμῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ μεγεϑῶν λαμβάνουσι τὴν ἐπ᾿ ἄπειρον τομήν. 

29. -- --}] ῦῦ ὅ. 204529 χατὰ συμβεβηκὸς ἄρα ὑπάρχει τὸ ἄπειρον. ἀλλ᾽ 

εἰ οὕτως, εἴρηται ὃ ὅτι οὐχ ἐνδέχεται αὐτὸ λέγειν ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ὧι συμ- 
βέβηχεν, τὸν ἀέρα ἢ ἢ τὸ ἄρτιον. ὥστε ἀτόπως ἃ αν ἀποφαίνοιντο οἱ λέγοντες 

οὕτως ὥσπερ οἱ Πυϑαγόρειοί φασιν. ἅμα γὰρ οὐσίαν ποιοῦσι τὸ ἄπειρον 
καὶ μερίζουσιν. 

80. -- -- ΔΘ. 218» 22 εἶναι δ᾽ ἔφασαν χαὶ οἱ Πυϑαγόρειοι χενόν, χαὶ 
ἐπεισιέναι αὐτῶι τῶι οὐρανῶι ἐκ τοῦ ἀπείρου πνεύματος ὡς ἀναπνέοντι καὶ 
τὸ κενόν, ὃ διορίζει τὰς φύσεις, ὡς {αἰτίου ὄντος τοῦ κενοῦ χωρισμοῦ τινος τῶν 
ἐφεξῆς χαὶ τῆς διορίσεως" καὶ τοῦτ᾽ εἶναι πρῶτον ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς" τὸ γὰρ 
κενὸν διορίζειν τὴν φύσιν αὐτῶν. ϑὅτοΒ. Ἐπ]. 1 18,1 ο [Ὁ. 316] πδοὴ ἃ. 85:. ἐν δὲ 
τῶι Περὶ τῆς Πυϑαγόρου φιλοσοφίας πρώτωι γράφει τὸν μὲν οὐρανὸν εἶναι 
ἕνα, ἐπεισάγεσϑαι δὲ ἐχ τοῦ ἀπείρου χρόνον τε χαὶ πνοὴν χαὶ τὸ χενόν, ὃ 
διορίζει ἑχάστων τὰς χώρας ἀεί. ΑἈἙ. ἀ6 οδοῖο Β 2. 2845 6 ἐπειδὴ δέ τινές εἰσιν 
οἵ φασιν εἶναί τι δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν τοῦ οὐρανοῦ, χαϑάπερ οἱ καλούμενοι 
Πυϑαγόρειοι (ἐκείνων γὰρ οὗτος ὁ λόγος ἐστίν) χτλ. ϑτμρι, 2. ἃ. δι. 856, 20 
τὸ γοῦν δεξιὸν χαὶ ἄνω καὶ ἔμπροσϑεν χαὶ ἀγαϑὸν ἐχάλουν, τὸ δὲ ἀριστερὸν 
χαὶ χάτω καὶ ὄπισϑεν καὶ χκαχὸν ἔλεγον, ὡς αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης ἱστόρησεν ἐν 
τῆι τῶν Πυϑαγορείοις ἀρεσχόντων συναγωγῆι. 

31. ΑΔ. ἃ. 686]. Β 2. 285410 διὸ χαὶ τῶν Πυϑαγορείων ἂν τις ϑαυμάσειεν ὕτι 
δύο μόνας ταύτας ἀρχὰς ἔλεγον, τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν, τὰς δὲ τέτταρας 
[πᾶπη]. ἄνω, χάτω, ἔμπροσϑεν, ὄπισϑεν] παρέλιπον οὐϑὲν ἧττον χυρίας οὔσας. 
"22 δῆλον τοίνυν ὕτι ὁ ἀφανὴς πόλος ἐστὶ τὸ ἄνω. καὶ οἱ μὲν ἐχεῖ οἰχοῦντες 
ἐν τῶι ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίωι καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς, ἡμεῖς δ᾽ ἐν τῶι χάτω καὶ 
πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς, ἐναντίως ἢ ὡς οἱ Πυϑαγόρειοι λέγουσιν᾽ ἐχεῖνοι γὰρ 
ἡμᾶς ἄνω τε ποιοῦσι καὶ ἐν δεξιῶι μέρει, τοὺς δ᾽ ἐχεῖ χάτω καὶ ἐν τῶι ἀρι- 
στερῶι. ϑέΙΜῬΊ, 2. ἃ. 8.. 392, 18 ὡς αὐτὸς ἐν τῶι δευτέρωι τῆς συναγωγῆς τῶν 
Πυϑαγοριχῶν ἱστορεῖ, τοῦ ὅλου οὐρανοῦ τὸ μὲν ἄνω λέγουσιν εἶναι, τὸ δὲ 
χάτω, καὶ τὸ μὲν χάτω τοῦ οὐρανοῦ δεξιὸν εἶναι, τὸ δὲ ἄνω ἀριστερὸν καὶ 
ἡμᾶς ἐν τῶι χάτω ἰἄνω νοτθρεαβοτὶ ΑἸοχαπᾶον τος οὈοπᾶβ 8392, 24] εἶναι. 

82. ΕΡΕλ. ΡΏγ8. ἔτ. 21 (Θ΄ τηρ]. Ρῃ. 431, 138) τὸ δὲ ἀόριστον χαλῶς ἐπὶ 
τὴν χίνησιν οἱ Πυϑαγόρειοε καὶ ὃ Πλάτων ἐπιφέρουσιν (οὐ γὰρ δὴ ἄλλος γε 
οὐδεὶς περὶ αὐτῆς εἴρηκεν)" ἀλλὰ γὰρ ἀόριστα ἃ οὐχ ἔστι, χαὶ τὸ ἀτελὲς δὴ καὶ 
τὸ μὴ ὄν γίνεται γάρ, γινόμενον δὲ οὐχ ἔστι. 

83. ΑΒΙΒΥ. ΡἢΠγ8. ἃ 10. 218588 οἱ μὲν γὰρ τὴν τοῦ ὅλου κίνησιν εἶναί 
φασιν [πᾶτη]. τὸν χρόνον], οἱ δὲ τὴν σφαῖραν αὐτήν. ΑἘτ.1 21,1 [Ὁ. 818) 

Πυϑαγόρας τὸν χρόνον τὴν σφαῖραν τοῦ περιέχοντος εἶναι. 
84. ΕῦνΡεμ. ρἢγ8. ὅ1 (ϑἴτηρὶ. Ῥὴ. 132,26) ὁ δὲ αὐτὸς χρόνος πότερον γί- 

νεται ὥσπερ ἔνιοί φασιν ἢ οὔ, ἀπορήσειεν ἄν τις... εἰ δέ τις πιστεύσειε τοῖς 
Πυϑαγορείοις, ὥστε πάλιν τὰ αὐτὰ ἀριϑμῶι, χαἀγὼ μυϑολογήσω τὸ ῥαβόίον 
ἔχων ὑμῖν χαϑημένοις οὕτω, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ὁμοίως ἕξει, καὶ τὸν χρόνον 
εὐὔλογόν ἐστι τὸν αὐτὸν εἶναι. μιᾶς γὰρ καὶ τῆς αὐτῆς κινήσεως, ὁμοίως δὲ 
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χαὶ πολλῶν τῶν αὐτῶν τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον ἕν καὶ ταὐτόν, χαὶ ὁ τούὐ- 
των δὴ ἀριϑμός" πάντα ἄρα τὰ αὐτά, ὥστε καὶ ὁ χρόνος. 

35. ΑΞιθυ. ἀθ οϑδοίο Β 9, 290) 12 φανερὸν δ᾽ ἐχ τούτων, ὅτι καὶ τὸ φάναι 
γίνεσϑαι φερομένων [πᾶτη]. τῶν ἄστρων] ἁρμονίαν, ὡς συμφώνων γινομένων 
τῶν ψόφων, χομψῶς μὲν εἴρηται καὶ περιττῶς ὑπὸ τῶν εἰπόντων, οὐ μὴν 
οὕτως ἔχει τἀληϑές. δοχεῖ γάρ τισιν ἀναγκαῖον εἶναι, τηλικούτων φερομένων 
σωμάτων γίγνεσϑαι ψόφον, ἐπεὶ καὶ τῶν παρ᾽ ὑμῖν οὔτε τοὺς ὄγχους ἐχόν- 
των ἴσους οὔτε τοιούτωι τάχει φερομένων᾽ ἡλίου δὲ χαὶ σελήνης, ἔτι τε το- 
σούτων τὸ πλῖϑος ἄστρων χαὶ τὸ μέγεϑος φερομένων τῶι τάχει τοιαύτην 
φοράν, ἀδύνατον μὴ γίγνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεϑος. ὑποϑέμενοι 
δὲ ταῦτα χαὶ τὰς ταχυτῆτας ἐκ τῶν ἀποστάσεων ἔχειν τοὺς τῶν συμφωνιῶν 
λόγους, ἐναρμόνιον φασι γίγνεσϑαι τὴν φωνὴν φερομένων χύχλωι τῶν ἄστρων. 
ἐπεὶ δ᾽ ἄλογον ἐδόχει τὸ μὴ συναχούειν ὑμᾶς τῆς φωνῆς ταύτης, αἴτιον τοὺὐ- 
του φασὶν εἶναι τὸ γιγνομένοις εὐθὺς ὑπάρχειν τὸν ψόφον, ὥστε μὲ διάδηλον 
εἶναι πρὸς τὴν ἐναντίαν σιγήν᾽ πρὸς ἄλληλα γὰρ φωνῆς καὶ σιγῆς εἶναι τὴν 
διάγνωσιν, ὥστε χαϑάπερ τοῖς χαλχοτύποις διὰ συνήϑειαν οὐδὲν δοχεῖ διαφέ- 
ρειν, χαὶ τοῖς ἀνθρώποις ταὐτὸ συμβαίνειν. ὕθονι ἀΐο τάξις ἀστέρων νεὶ. 
Επάρῃ. ἔτ. 91 (οὔδθη 5. 19 ἡ. 19). 

86. ΑΕτ. ΠῚ 29,4 (Ὁ. 360] τῶν Πυϑαγορείων τινὲς χατὰ τὴν ᾿Αριστοτέ- 
λειον ἱστορίαν χαὶ τὴν Φιλίππου τοῦ Ὀπουντίου ἀπόφασιν ἀνταυχγείαι καὶ 
ἀντιφράξει τοτὲ μὲν τῆς γῆς, τοτὲ τῆς ἀντίχϑονος [ηϑπι]. ἐχλείπειν τὴν σελή- 
γην]. τῶν δὲ νεωτέρων εἰσί τινες οἷς ἔδοξε κατ᾽ ἐπινέμησιν φλογὸς κατὰ μιχρὸν 
ἐξαπτομένης τεταγμένως ἕως ἂν τὴν τελείαν πανσέληνον ἀποόδῶι, χαὶ πάλιν 
ἀναλόγως μειουμένης μέχρι τῆς συνόδου, καϑ᾽ ἣν τελείως σβέννυται. 

31. --- ἀθ 8610 Β 18. 298918 [νρὶ]. οὔθῃ 3. 241 ἢ. 10. 11] τῶν πλείστων 

ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσϑαι λεγόντων [πᾶτη]. τὴν γῆν] «. . ἐναντίως οἱ περὶ τὴν Ἰτα- 
λίαν, καλούμενοι δὲ Πυϑαγόρειοι λέγουσιν" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ μέσου πῦρ εἶναί 
φασι, τὴν δὲ γῆν ἕν τῶν ἄστρων οὖσαν χύχλωι φερομένην περὶ τὸ μέσον νύχτα 
τε καὶ ἡμέραν ποιεῖν. ἔτι δ᾽ ἐναντίαν ἄλλην ταύτηι κατασχευάζουσι γῆν, ἣν 
ἀντίχϑονα ὄνομα καλοῦσιν, οὐ πρὸς τὰ φαινόμενα τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας 
ζητοῦντες, ἀλλὰ πρός τινας λόγους καὶ δόξας αὑτῶν τὰ φαινόμενα προσέλ- 
κοντες καὶ πειρώμενοι συγχοσμεῖν. πολλοῖς δ᾽ ἂν χαὶ ἑτέροις συνόόξειε μὴ δεῖν 
τῆι γῆι τὴν τοῦ μέσου χώραν ἀποδιδόναι, τὸ πιστὸν οὐχ ἐκ τῶν φαινομένων 
ἀϑροῦσιν ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τῶν λόγων. τῶι γὰρ τιμιωτάτωι οἴονται προσή- 
χειν τὴν τιμιωτάτην ὑπάρχειν χώραν, εἶναι δὲ πῦρ μὲν γῆς τιμιώτερον, τὸ δὲ 
πέρας τῶν μεταξύ, τὸ δ᾽ ἔσχατον καὶ τὸ μέσον πέρας .... ἔτι δ᾽ οἵ γε Πυϑα- 
γόρειοι καὶ διὰ τὸ μάλιστα προσήχειν φυλάττεσϑαι τὸ κυριώτατον τοῦ παν- 
τός" τὸ δὲ μέσον εἶναι τοιοῦτον" ὃ Διὸς φυλακὴν ὀνομάζουσι, τὸ ταύτην 
ἔχον τὴν χώραν πῦρ, ὥσπερ τὸ μέσον ἁπλὼς λεγόμενον καὶ τὸ τοῦ μεγέϑους 
μέσον καὶ τοῦ πράγματος ὃν μέσον χαὶ τῆς φύσεως. καίτοι χαϑάπερ ἐν τοῖς 
ζώιοις οὐ ταὐτὸν τοῦ ζώιου καὶ τοῦ σώματος μέσον, οὕτως ὑποληπτέον μᾶλ' 
λον χαὶ περὶ "τὸν ὅλον οὐρανόν. ϑιΙμρι, 2. ἃ, 8. 811,28 ἐν μὲν τῶι μέσωι τοῦ 
παντὸς πῦρ εἶναί φασι, περὶ δὲ τὸ μέσον τὴν ἀντίχϑονα φέρεσϑαί φασι γῆν 
οὖσαν καὶ αὐτήν, ἀντίχϑονα δὲ χαλουμένην διὰ τὸ ἐξ ἐναντίας τῆιδε τῆι γ7! 
εἶναι, μετὰ δὲ τὴν ἀντίχϑονα ἡ γῆ ἥδε φερομένη καὶ αὐτὴ περὶ τὸ μέσον, 
μετὰ δὲ τὴν γῆν ἡ σελήνη οὕτω γὰρ αὐτὸς ἐν τῶι Περὶ τῶν Πυϑαγορι- 
χῶν ἱστορεῖ" τὴν δὲ γῆν ὡς ἕν τῶν ἄστρων οὖσαν κινουμένην περὶ τὸ μέσον 
κατὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον σχέσιν νύχτα χαὶ ἡμέραν ποιεῖν. ἡ δὲ ἀντίχϑων 
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κινουμένη περὶ τὸ μέσον καὶ ἑπομένη τῆι γῖι ταύτηι οὐχ δρᾶται ὑφ᾽ ἡμῶν 
διὰ τὸ ἐπιπροσϑεῖν ἡμῖν ἀεὶ τὸ τῆς γῆς σῶμα... οἱ δὲ γνησιώτερον αὐτῶν 
μετασχόντες πῦρ μὲν ἐν τῶι μέσωι λέγουσι τῆν δημιουργικὴν δύναμιν τὴν ἐκ 
μέσου πᾶσαν τὴν γῆν ζωιογονοῦσαν καὶ τὸ ἀπεψυγμένον αὐτῆς ἀναϑαλπουσαν" 
διὸ οἱ μὲν Ζηνὸς πύργον αὐτὸ χαλοῦσιν, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς Πυϑαγορι- 
κοῖς ἱστόρησεν, οἱ δὲ Διὸς φυλακήν, ὡς ἐν τούτοις, οἱ δὲ Διὸς ϑρόνον, 
ὡς ἄλλοι φασίν. ἄστρον δὲ τὴν γῆν ἔλεγον ὡς ὄργανον καὶ αὐτὴν χρόνου" 
ἡμερῶν γάρ ἐστιν αὕτη καὶ νυχτῶν αἰτία" ἡμέραν μὲν γὰρ ποιεῖ τὸ πρὸς τῶι 
ἡλίωι μέρος καταλαμπομένη, νύχτα δὲ κατὰ τὸν χῶνον τῆς γινομένης ἀπ᾽ 
αὐτῆς σχιᾶς. ἀντίχϑονα δὲ τὴν σελήνην ἐχάλουν οἱ Πυϑαγόρειοι, ὥσπερ καὶ 
αὐϑερίαν γῆν. 

-- -- 298519 ὅσοι μὲν μηδ᾽ ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσϑαί φασιν χινεῖσϑαι 

αὐτὴν [πᾶπι]. τὴν γῆν], χύχλωι περὶ τὸ μέσον, οὐ μόνον δὲ ταύτην, ἀλλὰ καὶ 
τὴν ἀντίχϑονα. 

88. -- -- Τ 1. 8009ε14 τὸ δ᾽ αὐτὸ συμβαίνει χαὶ τοῖς ἐξ ἀριϑμῶν 
συντιϑεῖσι τὸν οὐρανόν᾽ ἕνιοι γὰρ τὴν φύσιν ἐξ ἀριϑμῶν συνιστᾶσιν, ὥσπερ 
τῶν Πυϑαγορείων τινές. τὰ μὲν γὰρ φυσικὰ σώματα φαίνεται βάρος ἔχοντα 
χαὶ χουφότητα, τὰς δὲ μονάδας οὔτε σῶμα ποιεῖν οἷόν τε συντιϑεμένας οὔτε 
βάρος ἔχειν. 

89. -- ἀθ δηΐπιβ ἃ 8. 4015) 20 οἱ δὲ μόνον ἐπιχειροῦσι λέγειν ποῖόν τι ἡ 
ψυχή, περὶ δὲ τοῦ δεξομένου σώματος οὐϑὲν ἔτι προσδιορίζουσιν, ὥσπερ ἐν- 
δεχόμενον χατὰ τοὺς Πυϑαγοριχοὺς μύϑους τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν 
ἐνόύεσϑαι σώμα. 

40. --- -- Α 2. 404510 ἔοικε δὲ καὶ τὲ παρὰ τῶν Πυϑαγορείων λεγό- 
μενον τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ἔφασαν γάρ τινες αὐτῶν ψυχὴν εἶναι τὰ ἐν 
τῶι ἀέρι ξύσματα, οἱ δὲ τὸ ταῦτα κινοῦν. περὶ δὲ τούτων εἴρηται, διότι συνε- 
χῶς φαίνεται κινούμενα, κἂν ἦε νηνεμία παντελής. 

41. --- -- Α 4. 401021 χαὶ ἀλλη δέ τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς... 
ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι᾽ καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν κρᾶσιν χαὶ σύνϑεσιν 
ἐναντίων εἶναι, χαὶ τὸ σῶμα συγχεῖσϑαι ἐξ ἐναντίων. ῬΟΪΙΌ, Θ ὅ. 1340) 18 διὸ 
πολλοί φασι τῶν σοφῶν οἱ μὲν ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχήν, οἱ δ᾽ ἔχειν ἁρμονίαν. 

42. --- ἀ6 86Π8. 8. 439480 τὸ γὰρ χρῶμα ἢ ἐν τῶι πέρατί ἐστιν ἢ πέρας. 
διὸ καὶ οἱ Πυϑαγόρειοι τὴν ἐπιφάνειαν χροιὰν ἐχάλουν. 

48. --- --- δ. 445316 ὃ δὲ λέγουσί τινες τῶν Πυϑαγορείων οὐκ ἔστιν εὔλο- 
γον. τρέφεσϑαι γάρ φασιν ἔνια ζῶια ταῖς ὀσμαῖς. Υ αὶ. Ὁίορ. ΙΧ 48. Αἴμθη. 
Π Ρ. 468. Αποῃ. [μοπά. 81. 85. 

Ο “ΚΟΥΣΜΑ͂ΤΑ Καὶ ΣΥΠΒΟ ,.Ἅ. 

1. ΑΒΙ81. ΑὨδ]. ροβί. Β 11, 94038 χαὶ εἰ 86. βροντᾶι), ὡς οἱ Πυϑαγόρειοί 
φασιν, ἀπειλῆς ἕνεχα τοῖς ἐν τῶι Ταρτάρωι, ὅπως φοβῶνται. 

2. ῬΟΒΡΗ. Υ͂. Ρ. 41 ἔλεγε δέ τινα καὶ μυστιχῶε τρόπωι συμβολιχῶς, ἃ 

δὴ ἐπὶ πλέον ᾿Αριστοτέλης [ἴτ. 196] ἀνέγραψεν, οἷον ὅτι τὴν ϑάλατταν μὲν ἐχά- 
λει εἶναι δάκρυον, τὰς δὲ ἄρκτους Ῥέας χεῖρας, τὴν δὲ Πλειάδα Μουσῶν 
λύραν, τοὺς δὲ πλανήτας χύνας τῆς Περσεφόνης, τὸν δ᾽ ἐχ χαλχοῦ 
χρονομένου γινόμενον ἦχον φωνὴν εἶναί τινος τῶν δαιμόνων ἐναπειλημμένην 

45 τῶι χαλχῶι. ΑΕἰ, Υ͂. Η. 4, 11 ἔλεγε δὲ ἱερώτατον εἶναι τὸ τῆς μαλαχῆς φύλλον. 
ἔλεγε δὲ ὅτι πάντων σοφώτατον ὃ ἀριϑμός, δεύτερος δὲ ὃ τοῖς πράγμασι τὰ 

1915, Εταχῃ, ἃ. οσβοκτ, 19 
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ὀνόματα ϑέμενος. καὶ τὸν σεισμὸν ἐγενεαλόγει οὐδὲν ἄλλο ξἶναι ἢ σύνοδον 
τῶν τεϑνεώτων, ἡ δὲ ἶρις ἔφασκεν ὡς αὐγὴ τοῦ ἡλίου ἐστὶ χαὶ ὃ πολ- 
λάκις ἐμπίπτων τοῖς ὠσὶν ἦχος φωνὴ τῶν χρειττόνων. 

8, Τιοο. ΥἿΠ 84 φησὶ δ᾽ ̓ Αριστοτέλης [{τ. 196 Εο590 νρὶ. ΗοΕΙΚ ἀφ αομϑηι. Ῥψέλι. 
Κίο] 1894] ἐν τῶι περὶ τῶν κυάμων []. Πυϑαγορείων)] παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέ- 
χεσϑαι τῶν κυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοις εἰσὶν ὅμοιοι Τὶ ὅτι Αἰδου πύλαις. κ “ « 
ἀγόνατον γὰρ μόνον" ἢ ὅτι φϑείρει ἢ ὅτι τῆι τοῦ ὅλου φύσει ὅμοιον ἢ ὅτι ὁλι- 
γαρχικόν᾽ χληροῦνται γοῦν αὐτοῖς. τὰ δὲ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσϑαι, ὑπὲρ 
τοῦ ἐϑίζεσϑαι μὴ ἀχολάστως ἐσϑίειν ἢ ὅτι ἐπὶ τελευτῖι τινος" καὶ ᾿Αριστοφά- 
νης δὲ τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖς Ἥρωσι [ἴτ. 805 Καὶ) 

μηδὲ γεύεσϑ᾽ ἅττ᾽ ἂν ἐντὸς τῆς τραπέζης καταπέσηι. 
ἀλεχτρυόνος μὴ ἅπτεσϑαι λευκοῦ, ὅτι ἱερὸς τοῦ Μηνὸς καὶ ἱκέτης" τὸ 
δ᾽ ἴβο. τὸ ἱκετεύειν] ἦν τῶν ἀγαθῶν" τῶι τε Μηνὶ ἱερός" σημαίνει γὰρ τὰς 
ὥρας, καὶ τὸ μὲν λευχὸν τῆς ταγαϑοῦ φύσεως, τὸ δὲ μέλαν τοῦ χαχοῦ. τῶν 
ἐχϑύων μὴ ἅπτεσϑαι, ὅσοι ἱεροί" μὴ γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχϑαι ϑεοῖς 
καὶ ἀνϑρώποις, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐλευϑέροις καὶ δούλοις. ἄρτον μὴ καταγνύεεν, 
ὅτι ἐπὶ ἕνα [86. ἄρτον] οἱ πάλαι τῶν φίλων ἐφοίτων, χαϑάπερ ἔτι καὶ νῦν οἱ 
βάρβαροι" μηδὲ διαιρεῖν, ὃς συνάγει αὐτούς" οἱ δὲ πρὸς τὴν ἐν ἄιδου χρίέσιν, 
οἱ δ᾽ εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν" οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον. 
(χαὶ τῶν σχημάτων τὸ χάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δ᾽ ἐπιπέδων 
χύχλον. γῆρας καὶ πᾶν τὸ μειούμενον ὅμοιον" καὶ αὔξην καὶ νεότητα ταὐτόν. 
ὑγίειαν τὴν τοῦ εἴδους διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φϑοράν.) περὶ τῶν ἁλῶν, 
ὅτι δεῖ παρατίϑεσϑαι πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου" οἱ γὰρ ἅλες πᾶν σώιζουσιν 
ὅ τι ἂν παραλάβωσι, καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν χαϑαρωτάτων ἡλίου χαὶ ϑαλάσσης. 
χαὶ ταῦτα μέν φησιν ὃ ᾿Αλέξανόρος ἐν τοῖς Πυϑαγορικοῖς ὑπομνήμασιν εὕρη- 3 
χέναι χαὶ τὰ ἐχείνων ἐχόμενα ὃ ᾿Αριστοτέλης. αὶ. οὔθπ 8. 29 π. 9. 

4, Ιαμβι, Υ. Ρ. 82---86 ἔστι δὲ ἡ μὲν τῶν ἀχουσματικῶν φιλοσοφία ἀκού- 
σματα ἀναπόδειχτα καὶ ἄνευ λόγου, ὅτι οὕτως πραχτέον, καὶ τάλλα, ὅσα παρ᾽ 
ἐχείνου ἐρρέϑη, ταῦτα πειρῶνται διαφυλάττειν ὡς ϑεῖα δόγματα, αὐτοὶ δὲ 
παρ᾽ αὑτῶν οὔτε λέγειν προσποιοῦνται οὔτε λεχτέον εἶναι, ἀλλὰ καὶ αὑτῶν ὑὕπο- 
λαμβάνουσι τούτους ἔχειν βέλτιστα πρὸς φρόνησιν, οἵτινες πλεῖστα ἀχούσματα 
ἔσχον. πάντα δὲ τὰ οὕτως (καλούμενα) ἀχούσματα διήιρηται εἰς τρία εἴδη" τὰ 
μὲν γὰρ αὐτῶν τί ἐστι σημαίνει, τὰ δὲ τί μάλιστα, τὰ δὲ τί δεῖ πράττειν ἢ μὴ 
πράττειν. τὰ μὲν οὖν τί ἐστι τοιαῦτα, οἷον τί ἐστιν αἱ μακάρων νῆσοι; ἥλεος 
χαὶ σελήνη. τί ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς μαντεῖον; τετρακτύς᾽" ὅπερ ἐστὶν ἢ ἄρμο- 
γνία, ἐν ἧι αἱ σειρῆνες. τὰ δὲ τί μάλιστα, οἷον τί τὸ δικαιότατον; ϑύειν. τί 
τὸ σοφώτατον; ἀριϑμός, δεύτερον δὲ ὁ τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα ϑέμενος. 
τί σοφώτατον τῶν παρ᾽ ἡμῖν; ἰατρική. τί κάλλιστον; ἁρμονία. τί χράτιστον; 
γνώμη. τί ἄριστον; εὐδαιμονία. τί δὲ ἀληθέστατον λέγεται; ὅτι πονηροὶ οἱ 
ἄνϑρωποι. διὸ καὶ ποιητὴν Ἱπποδάμαντά φασιν ἐπαινέσαι αὐτὸν τὸν Σαλα- 
μίνιον, ὃς ἐποίησεν 

ὦ ϑεῖοι, πόϑεν ἐστέ, πόϑεν τοιοίδ᾽ ἐγένεσϑε; 
ἄνϑρωποι, πόϑεν ἐστέ, πόϑεν χαχοὶ ὡδ᾽΄ ἐγένεσϑε; 

ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἐστι τὰ τούτου τοῦ γένους ἀχούσματα᾽ ἕχαστον γὰρ 88 
τῶν τοιούτων μάλιστά τί ἐστιν. ἔστι δ᾽ αὕτη ἡ αὐτὴ τῆι τῶν ἑπτὰ σοφιστῶν 
λεγομένηι σοφίαι. καὶ γὰρ ἐχεῖνοι ἐζήτουν οὐ τί ἐστι ταγαϑόν, ἀλλὰ τί μά- 
λιστα; οὐδὲ τί τὸ χαλεπόν, ἀλλὰ τί τὸ χαλεπώτατον; ὅτι τὸ αὗτον γνῶναί 
ἐστιν οὐδὲ τί τὸ ῥάιδιον, ἀλλὰ τί τὸ ῥᾷιστον; ὅτι τὸ ἔϑει χρῆσϑαι. τῆι 
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τοιαύτηι γὰρ σφφίαι μετηχολουϑηχέναι ἔοιχε τὰ τοιαῦτα ἀκούσματα" πρότεροι 
γὰρ οὗτοι Πυϑαγόρου ἐγένοντο. τὰ δὲ τί πραχτέον ἢ οὐ πραχτέον τῶν ἀκου- 
σμάτων τοιαῦτα ἐστιν, οἷον ὅτι δεῖ τεχνοποιεῖσϑαι᾽ δεῖ γὰρ ἀντιχαταλιπεῖν 
τοὺς ϑεραπεύοντας τὸν ϑεόν' ἢ ὅτι δεῖ τὸν δεξιὸν ὑποδεῖσϑαι πρότερον, ἢ 
ὅτι οὐ δεῖ τὰς λεωφόρους βαδίζειν ὁδούς, οὐδὲ εἰς περιρραντήριον ἐμβάπτειν, 
οὐδὲ ἐν βαλανείωι λούεσϑαι. ἄδηλον γὰρ ἐν πᾶσι τούτοις, εἰ χαϑαρεύουσιν 
οἱ χοενωνοῦντες. καὶ ἄλλα τάδε. φορτίον μὴ συγχαϑαιρεῖν᾽ οὐ γὰρ δεῖ 
αἴτιον γένεσϑαι τοῦ μὴ πονεῖν " συνανατιϑέναι δέ. χρυσὸν ἐχούσηι μὴ πλησιά- 
ζειν ἐπὶ τεκχνοποιίαι. μὴ λέγειν ἄνευ φωτός. σπένδειν τοῖς ϑεοῖς χατὰ τὸ 
οὖς τῆς κύλιχος οἰωνοῦ ἕνεχεν χαὶ ὅπως μὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πίνηται. ἐν δα- 
χτυλέωε μὴ φέρειν σημεῖον ϑεοῦ εἰχόνα, ὅπως μὴ μιαίνηται" ἄγαλμα γάρ, ὅπερ 
δεῖ φρουρῆσαι ἐν τῶι οἴχωι. γυναῖκα οὐ ὁεῖ διώκειν τὴν αὑτοῦ, ἱχέτις γάρ᾽ 
διὸ καὶ ἀφ᾽ ἑστίας ἀγόμεϑα, καὶ ἡ λῆψις διὰ δεξιᾶς. μηδὲ ἀλεκτρυόνα λευχὸν 

ζ(ϑύειν)" ἱκέτης γὰρ (καὶ) ἱερὸς τοῦ ἥῆηνός᾽ διὸ χαὶ σημαίνουσιν ὥραν. καὶ 8ὅ 

συμβουλεύειν μηδὲν παρὰ τὸ βέλτιστον τῶι συμβουλευομένωι" ἱερὸν γὰρ συμ- 

βουλή. ἀγαϑὸν οἱ πόνοι, αἱ δὲ ἡδοναὶ ἐκ παντὸς τρόπον κακόν᾽ ἐπὶ χολάσει 

γὰρ ἐλθόντας δεῖ χκολασϑῆναι. ϑύειν χρὴ ἀνυπόδητον καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ προσ- 
ιἕναι. εἰς ἱερὸν οὐ δεῖ ἐχτρέπεσϑαι" οὐ γὰρ πάρεργον δεῖ ποιεῖσϑαι τὸν 
ϑεόν. ὑπομένοντα χαὶ ἔχοντα τραύματα ἐν τῶι ἔμπροσϑεν τελευτῆσαι ἀγα- 
ϑόν, ἐναντίως δὲ ἐναντίον. εἰς μόνα τῶν ζώιων οὐχ εἰσέρχεται ἀνϑρώπου 

ψυχή, οἷς ϑέμις ἐστὶ τυϑῆναι" διὰ τοῦτο τῶν ϑυσίμων χρὴ ἐσϑίειν μόνον (οἷς 
ἂν τὸ ἐσϑίειν καϑήχηι), ἄλλου δὲ μηδενὸς ζώιου. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα τῶν 
ἀκουσμάτων ἐστί, τὰ δὲ πλεῖστον ἔχοντα μῆχος περί τε ϑυσίας, καϑ᾽ ἑχάστους 
τοὺς χαιροὺς πῶς χρὴ ποιεῖσϑαι, τάς τε ἄλλας τ « « χαὶ περὶ μετοιχήσεως 

τῆς ἐντεῦϑεν, καὶ περὶ τὰς ταφὰς πῶς δεῖ χαταϑάπτεσθϑαι. ἐπ᾿ ἐνίων μὲν 86 

οὖν ἐπιλέγεται (τὸ διὰ) τί δεῖ, οἷον ὅτι δεῖ τεχνοποιεῖσϑαι ἕνεχα τοῦ κατα- 

λιπεῖν ἕτερον ἀνϑ᾽ ἑαυτοῦ ϑεῶν ϑεραπευτήν᾽ τοῖς δὲ οὐδεὶς λόγος πρόδεστι. 
καὶ ἔνια μὲν τῶν ἐπιλεγομένων δόξει προσπεφυχέναι ἀπαρτί, ἔνια δὲ πόρρω, 
οἷον περὶ τοῦ τὸν ἄρτον μὴ καταγνύναι, ὅτι πρὸς τὴν ἐν ζιόου κρίσιν οὐ συμ’ 
φέρει. αἱ δὲ προστιϑέμεναι εἰχοτολογίαι περὶ τῶν τοιούτων οὐχ εἰσὶ Πυϑα- 
γορικαί, ἀλλ᾽ ἐνίων ἔξωϑεν ἐπισοφιζομένων χαὶ πειρωμένων προσάπτειν 
εἰκότα λόγον, οἷον χαὶ περὶ τοῦ νῦν λεχϑέντος, διὰ τί οὐ δεῖ καταγνύναι τὸν 
ἄρτον. οἱ μὲν γάρ φασιν, ὅτι οὐ δεῖ τὸν συνάγοντα διαλύειν᾽ τὸ γὰρ ἀρ- 
χαῖον βαρβαρικῶς πάντες ἐπὶ ἕνα ἄρτον συνήιεσαν οἱ φίλοι" οἱ δ᾽ ὅτι οὐ δεῖ 
οἰωνὸν ποιεῖσϑαι τοιοῦτον ἀρχόμενον χαταγνύντα καὶ ,συντρίβοντα. 

δ. [Δ Ἐπ81} Ὁ. Ἀ 4. 184418 πρῶτον μὲν οὖν νόμοι πρὸς γυναῖχα καὶ 
τὸ μὴ ἀδικεῖν" οὕτως γὰρ ἄν οὐδ᾽ αὐτὸς ἀδικοῖτο. τοῦϑ᾽ ὑφηγεῖται δέ, ὃ καὶ 

ὁ χοινὸς νόμος, καϑάπερ οἱ Πυϑαγόρειοι λέγουσιν, ὥσπερ ἱχέτιν καὶ ἀφ᾽ 

ἑστίας ἠγμένην ὡς ἥκιστα δεῖν ἀδικεῖν. 
θ. ϑυιν». Ἀναξίμανδρος Μιλήσιος ὃ νεώτερος ἱστορικός᾽ γέγονε δὲ κατὰ 

τοὺς ᾿Αρταξέρξου χρόνους τοῦ Μνήμονος κληθέντος (40ὅ---869)" ἔγραψε Συμ- 
βόλων Πυϑαγορείων ἐξήγησιν, οἷόν ἐστι τὸ ̓ ξυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν᾽ ἢ 
᾿ἱμαχαίραι πῦρ μὴ σκαλεύειν᾽, ᾿ἀπὸ ὁλοχλήρου ἄρτου μὴ ἐσϑίειν᾽ 
χτλ. Ῥιοσ. Π2 (5. 16, 6] γέγονε δὲ καὶ ἄλλος ᾿Αναξίμανδρος ἱστορικὸς καὶ 
αὐτὸς Μιλήσιος τῆι Ἰάδι γεγραφώς. [Ηΐθταιβ (απ πηίοῦ Βοπαίσαηρ ἄθγ Ατὶ- 
βίου βοῦθη ΑΚυβπιδίβ ἢ) {]Βομῦθ δυΐ ἄθῃ Νϑηθα ἀθ8 Αὐζίθθ Απάγοκναθβ (Α]θχ. 
ἃ, ἀσόββθαῃ ΖΟὶ Ὁ) οἷπ ῬυΓΠΑΡΌΥΘΟΙ ἀογ διοχϑητϊηἰβοῃθη Ζος οἷ Βα ᾿Δἀνδροχύδον 
τοῦ Πυϑαγορείον Περὶ Πυϑαγορικῶν συμβόλων, ἀλ58 Πομηθ Π108 ν. ΒγΖδηΖ (Α1}. 

195 
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292 4ὅ. ΡΥΤΗΑΘΟΒΕΙΒΟΗΕ ΒΟΗΌΠΪΕ Ο. 6. ΑΚΟΥΣΜΑΤᾺ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ. 

Χ 4260), Τύγρῆοῦ ΕΠοί. στ. ΠῚ 198 ϑρϑηρ., Ρβ. ΡΙ αἱ. ἀθ ϑᾶ, ραογ. 11 Ρ. 12 
Ὀίορ. ΙΠ 11, Βϊρροὶ. ΥἹ 26. Νίοοπι. πιδίῃ. 1 3. Απδίοὶ. (ΤᾺ θο]. 8..) ᾿. 41 Ὅο- 

παίζοη. Υαὶ. δυοῖὴ Ηοχτηΐρρ. 6. ΑΡ.1 164, οὔδη 8. 81 η. 2. (Κεὶ. ΠοΟΙΚ 8. 40)}. 
Ῥτοθο δὰ ΡΟ. Υ͂. Ρ. 42 ἦν δὲ χαὶ ἄλλο εἶδος τῶν συμβόλων τοιοῦτον, ᾿ ζυγὸν 
μὴ ὑπερβαίνειν᾽, τουτέστι μὴ πλεονεχτεῖν, “μὴ τὸ πῦρ τῆι μαχαίραι 
σκαλεύειν᾽, ὅπερ ἦν μὴ τὸν ἀνοιδοῦντα καὶ ὀργιζόμενον κινεῖν λόγοις παρα- 
τεϑηγμένοις, στέφανόν τε μὴ τίἰλλειν᾽, τουτέστι τοὺς νόμους μὴ λυ- 
μαίνεσϑαι" στέφανοι γὰρ πόλεων οὗτοι. πάλιν δ᾽ αὖ ἕτερα τοιαῦτα “μὴ 
χαρδίαν ἐσϑίειν᾽, οἷον μὴ λυπεῖν ἑαυτὸν ἀνίαις, «μηδ᾽ ἐπὶ χοίνικος 
καϑέζεσϑαι᾽, οἷον μὴ ἀργὸν ζῆν, ἱμηδ᾽ ἀπο δημοῦντα ἐπιστρέφεσϑαι᾽, 
μ᾽ ἔχεσϑαι τοῦ βίου τούτου ἀποϑνήισχοντα, τάς τε λεωφόρους μὴ βαδι- 

ζειν᾽, δι᾿ οὗ ταῖς τῶν πολλῶν ἕπεσϑαι γνώμαις ἐχώλυεν, τὰς δὲ τῶν ὀλίγων 

καὶ πεπαιδευμένων μεταϑεῖν, ᾿ μηδὲ χελιδόνας ἐν οἰκχίαι δέχεσθαι. 
τουτέστι λάλους ἀνθρώπους καὶ περὶ γλῶτταν ἀχρατεῖς ὁμωροφίους μὴ ποιεῖ- 
σϑαι, φορτίον δὲ συνανατιϑέναι μὲν τοῖς βαστάζουσιν, συγκα- 

ϑαιρεῖν δὲ μή᾽, δι᾿ οὗ παρήινει μηδενὶ πρὸς ῥαιστώνην, ἀλλὰ πρὸς ἀρετὴν 
χαὶ πόνους συμπράττειν, «ϑεῶν τε εἰκόνας ἐν δαχτυλίοις μὴ φορεῖν". 

τουτέστι τὴν περὶ ϑεῶν δόξαν καὶ λόγον μὴ πρόχειρον μηδὲ φανερὸν ἔχειν, 
μηδὲ εἰς πολλοὺς προφέρειν, ἡ σπονδάς τε ποιεῖσϑαι τοῖς ϑεοῖς κατὰ τὸ 
οὖς τῶν ἐκπωμάτων᾽, ἐντεῦϑεν γὰρ ἠινίττετο τιμᾶν τοὺς ϑεοὺς χαὶ ὑμνεῖν 

τῆι μουσιχῆι᾽ αὕτη γὰρ διὰ ὥτων χωρεῖ. 

Ὁ. ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ ΠΥΘΑ͂ΓΟΡΙΚΩ͂Ν 

ΑἿΠΠΟΦΑΣΕΩΝ. 

1. ΤΑμβα Υ͂. Ρ. 168---1[66 τῶν δ᾽ ἐπιστημῶν οὐχ ἥχιστά φασιν τοὺς Πυ’ 
ϑαγορείους τιμᾶν μουσιχήν τε χαὶ ἰατρικὴν καὶ μαντικήν. σιωπηλοὺς δὲ εἶναι 
χαὶ ἀχουστιχοὺς καὶ ἐπαινεῖσϑαι παρ᾽ αὑτοῖς τὸν δυνάμενον ἀχοῦσαι. τῆς δὲ 
ἰατρικῆς μάλιστα μὲν ἀποδέχεσϑαι τὸ διαιτητικὸν εἶδος καὶ εἶναι ἀχριβεστά- 
τους ἐν τούτωι. καὶ πειρᾶσϑαι πρῶτον μὲν χαταμανϑάνειν σημεῖα συμμετρίας 
πόνων τε καὶ σιτίων καὶ ἀναπαύσεως. ἔπειτα περὶ αὐτῆς τῆς κατασχευῆς τῶν 
προσφερομένων σχεδὸν πρώτους ἐπιχειρῆσαί τι πραγματεύεσϑαι καὶ διορί- 
ζειν. ἅψασϑαι δὲ [χρὴ] καὶ “αταπλασμάτων ἐπὶ πλείω τοὺς Πυϑαγορείους 
τῶν ἔμπροσϑεν, τὰ δὲ περὶ τὰς φαρμακείας ἧττον δοκιμάζειν, αὐτῶν δὲ τού- 
των τοῖς “πρὸς τὰς ἑλχώσεις μάλιστα χρῆσϑαι, (τὰ δὲ) περὶ τὰς τομᾶς τε καὶ 
καύσεις ἥκιστα πάντων ἀποδέχεσϑαι. χρῆσϑαι δὲ χαὶ ταῖς ἐπωιδαῖς πρὸς 

ἔνια τῶν ἀρρωστημάτων. ὑπελάμβανον δὲ καὶ τὴν μουσιχὴν μεγάλα συμβάλ- 
λεσϑαι πρὸς ὑγείαν, ἄν τις αὐτῆι 'χρῆται κατὰ τοὺς προσήχοντας τρόπους. 
ἐχρῶντο δὲ καὶ Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου λέξεσιν ἐξειλεγμέναις πρὸς ἐπανόρϑωσιν 
ψυχῶν. ὠἰϊοντο δὲ δεῖν κατέχειν χαὶ διασώιζειν ἐν τῆι μνήμηι πάντα τὰ διδα- 
σχόμενά τε καὶ φραζόμενα, καὶ μέχρι τούτου συσχευάζεσϑαι τάς τε μαϑήσεις 
χαὶ τὰς ἀχροάσεις, μέχρι ὅτου δύναται παραδέχεσϑαι τὸ μανϑάνον καὶ δια- 
μνημονεῦον, ὅτι ἐχεῖνό ἐστιν, ὧι δεῖ γινώσχειν καὶ ἐν ὧι γνώμην φυλάσσειν. 
ἐτίμων γοῦν σφόδρα τὴν μνήμην καὶ πολλὴν αὐτῆς ἐποιοῦντο γυμνασίαν τε 
χαὶ ἐπιμέλειαν, ἔν τε τῶι μανϑάνειν οὐ πρότερον ἀφιέντες τὸ διδασχόμενον, 
ἕως περιλάβοιεν βεβαίως τὰ ἐπὶ τῆς πρώτης μαϑήσεως, καὶ (τῶν) χαϑ᾽ ὑμέ- 

168 

ραν λεγομένων ἀναάμνησὶν ἱτόνδε τὸν τρόπον]. Πυϑαγόρειος ἀνὴρ οὐ πρὸ- 18 
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τερον ἐχ τῆς χοίτης ἀνίστατο ἢ τὰ χϑὲς γενόμενα [πρότερον] ἀναμνησϑείη. 
ἐποιεῖτο δὲ τὴν ἀνάμνησιν τόνδε τὸν τρόπον. ἐπειρᾶτο ἀναλαμβάνειν τῆι 
διανοίαι, τί πρῶτον εἶπεν ἢ ἤκουσεν ἢ προσέταξε τοῖς ἔνδον ἀναστας, ἢ τί δεύτερον 
5) τί τρίτον. χαὶ περὶ τῶν ἐσομένων ὃ αὐτὸς λόγος. καὶ πάλιν αὖ ἐξιὼν τίνι 
πρώτωι ἐνέτυχεν ἡ τίνι δευτέρωι, χαὶ λόγοι τίνες ἐλέχϑησαν πρῶτοι ἢ δεύτεροι 
ἢ τρίτοι, χαὶ περὶ τῶν ἄλλων δὲ ὃ αὐτὸς λόγος. πάντα γὰρ ἐπειρᾶτο ἄνα- 
λαμβάνειν τῆι διανοίαι τὰ συμβάντα ἐν ὅληι τῆι ἡμέραι, οὕτω τῆι τάξει προ- 
ϑυμούμενος ἀναμιμνήισκεσϑαι, ὧς ποτε συνέβη γενέσϑαι ἕχαστον αὐτῶν. εἰ δὲ 
πλείω σχολὴν ἄγοι ἐν τῶι διεγείρεσϑαι, χαὶ τὰ (χατὰν τρίτην ἡμέραν συμ- 
βάντα τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπειρᾶτο ἀναλαμβάνειν, καὶ ἐπὶ πλέον [ἐπειρῶντο) 
τὴν μνήμην γυμνάζειν" οὐδὲν γὰρ μεῖζον πρὸς ἐπιστήμην καὶ ἐμπειρίαν χαὶ 
φρόνησιν τοῦ δύνασϑαι μνημονεύειν. ἀπὸ δὺ τούτων τῶν ἐπιτηδευμάτων συν- 
ἔβη τὴν Ἰταλίαν πᾶσαν φιλοσόφων ἀνδρῶν ἐμπλησϑῆναι, χαὶ πρότερον ἀγνοου- 
μένης αὐτῆς ὕστερον διὰ Πυϑαγόραν μεγάλην Ἑλλάδα κληϑῆναι, καὶ πλείστους 
παρ᾽ αὐτοῖς ἄνδρας φιλοσόφους καὶ ποιητὰς καὶ νομοϑέτας γενέσϑαι. τάς τε 
γὰρ τέχνας τὰς ῥητορικὰς καὶ τοὺς λόγους τοὺς ἐπιδεικτιχοὺς χαὶ τοὺς νόμους 
τοὺς γεγραμμένους παρ᾽ ἐχείνων εἰς τὴν Ἑλλάδα συνέβη κομισϑῆναι. χαὶ περὶ 
τῶν φυσικῶν ὅσοι τινὰ μνείαν πεποίηνται, πρῶτον Ἐμπεδοχλέα καὶ Παρμενί- 

δην τὸν Ἐλεάτην προφερόμενοι τυγχάνουσιν, οἵ τε γνωμολογῆσαί τι τῶν χατὰ 
τὸν βίον βουλόμενοι τὰς Ἐπιχάρμου διανοίας προφέρονται, καὶ σχεδὸν πάν- 
τες αὐτὰς οἱ φιλόσοφοι χατέχουσι. Ζα ὃ 168 νεῖ. 244 πᾶ Οταπηοῦ Απ. Ῥαγ. Ι 112 
ὅτι οἱ Πυϑαγοριχοί, ὡς ἔφη ᾿Αριστόξενος, χαϑάρσει ἐχρῶντο τοῦ μὲν σώμα- 
τος διὰ τῆς ἰατρικῆς, τῆς δὲ ψυχῆς διὰ τῆς μουσικῆς. ϑῖοὈ. ΠῚ 1,11}. Ὠϊοά. Χ ὅ,1. 

2. ΙΑ, Υ. Ρ. 181 [--ἰ 86. 81) βούλομαι δὲ ἄνωϑεν τὰς ἀρχὰς ὑποδεῖξαι 
τῆς τῶν ϑεῶν ϑρησχείας, ἃς προεστήσατο Πυϑαγόρας τε χαὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἄνδρες. ἅπαντα ὅσα περὶ τοῦ πράττειν ἢ μὴ πράττειν διορίζουσιν, ἐστόχασται 
τῆς πρὸς τὸ ϑεῖον ὁμιλίας, χαὶ ἀρχὴ αὕτη ἐστὶ χαὶ βίος ἅπας συντέτακται 
πρὸς τὸ ἀχολουϑεῖν τῶι ϑεῶι καὶ ὁ λόγος οὗτος ταύτης ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας, 

“ὅτι γελοῖον ποιοῦσιν ἄνϑρωποι ἄλλοϑέν ποϑεν ζητοῦντες τὸ εὖ ἢ παρὰ 

τῶν ϑεῶν, καὶ ὅμοιον, ὥσπερ ὧν εἴ τις ἐν βασιλευομένηι χώραι τῶν πολιτῶν 

τινα ὕπαρχον ϑεραπεύσηι, ἀμελήσας αὐτοῦ τοῦ πάντων ἄρχοντος καὶ βασι- 

λεύοντος. τοιοῦτον γὰρ οἴονται ποιεῖν καὶ τοὺς ἀνϑρώπους. ἐπεὶ γὰρ ἔστι τε 
ϑεὸς χαὶ οὗτος πάντων κύριος, δεῖν δὲ ὡμολόγηται παρὰ τοῦ κυρίου τἀγαϑὸν 
αἰτεῖν, πάντες τε, οὺς μὲν ἂν φιλῶσι καὶ οἷς ἂν χαίρωσι, τούτοις διδόασι 
τἀγαϑά, πρὸς δὲ οὺς ἐναντίως ἔχουσι, ταναντία, δῆλον ὅτι ταῦτα πρακτέον, 
οἷς τυγχάνει ὃ ϑεὸς χαίρων. 

8. [αμβ1,. . Ῥυίι. 114---116 (ἔτι τοίνυν ἀνυσιμώτατον πρὸς τὴν τῆς δι- 
καιοσύνης κατάστασιν ὑπελάμβανεν εἶναι τὴν τῶν ϑεῶν ἀρχήν, ἀνωϑέν τε ἀπ᾿ 
ἐχείνης πολιτείαν χαὶ νόμους, δικαιοσύνην τε χαὶ τὰ δίχαια διέϑηχεν) οὐ 

χεῖρον δὲ καὶ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστον ὅπως διώρισε προσϑεῖναι. τὸ διανοεῖσϑαι 
περὶ τοῦ ϑείου, ὡς ἔστι τε καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος οὕτως ἔχει, ὡς 
ἐπιβλέπειν χαὶ μὴ ὀλιγωρεῖν αὐτοῦ, χρήσιμον εἶναι ὑπελάμβανον οἱ Πυϑαγό- 
ρειοι παρ᾽ ἐχείνου μαϑόντες. δεῖσϑαι γὰρ ἡμᾶς ἐπιστατείας τοιαύτης, ἧι κατὰ 
μηδὲν ἀνταίρειν ἀξιώσομεν, τοιαύτην δ᾽ εἶναι τὴν ὑπὸ τοῦ ϑείου γινομένην" 
εἴπερ ἐστὶ τὸ ϑεῖον τοιοῦτον (οἷον) ἄξιον εἶναι τῆς τοῦ σύμπαντος ἀρχῆς. 
ὑβριστιχὸν γὰρ δὴ φύσει τὸ ζώιον ἔφασαν εἶναι, ὀρϑῶς λέγοντες, καὶ ποικίλον 
χατά τε τὰς ὁρμὰς καὶ κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν παϑῶν" 
δεῖσϑαι οὖν τοιαύτης ὑπεροχῆς τε καὶ ἐπανατάσεως, ἀφ᾽ ἧς ἔσται σωφρονισμός 

100 
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2. . 45. ΡΥΤΗΑΘΟΒΕΊΒΟΗΕ ΒΟΗΌΠΕ 

τις καὶ τάξις. ὥϊοντο δὴ δεῖν ἕχαστον αὐτῶν συνειδότα τὴν τῆς φύσεος 1) 
ποικιλίαν μηδέποτε λήϑην ἔχειν τῆς πρὸς τὸ ϑεῖον ὁσιότητός τε χαὶ ϑεραπείας, 
ἀλλ᾽ ἀεὶ τίϑεσϑαι πρὸ τῆς διανοίας ὡς ἐπιβλέποντος χαὶ παραφυλάττοντος τὴν 
ἀνϑρωπίνην ἀγωγήν. μετὰ δὲ τὸ ϑεῖόν τε χαὶ τὸ δαιμόνιον πλεῖστον ποιεῖ- 
σϑαι λόγον γονέων τε χαὶ νόμου, χαὶ τούτων ὑπήχοον αὑτὸν κατασχεναζειν, 
μὴ πλαστῶς, ἀλλὰ πεπεισμένως. χαϑόλου δὲ ὥὠιϊοντο δεῖν ὑπολαμβάνειν, μηδὲν 
εἶναι μεῖζον χαχὸν ἀναρχίας᾽ οὐ γὰρ πεφυχέναι τὸν ἄνϑρωπον διασώιζεσϑαι 
μηδενὸς ἐπιστατοῦντος. τὸ μένειν ἐν τοῖς πατρίοις ἔϑεσί τε καὶ νομίμοις 1} 

ἐδοχίμαζον οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι, κἄν ἦι μικρῶι χείρω ἑτέρων" τὸ γὰρ ῥαιδίως 
ἀποπηδᾶν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων νόμων χαὶ οἰχείους εἶναι χαινοτομέας οὐδε- 
μῶς εἶναι σύμφορον χαὶ σωτήριον. 

4. 5.108. ΕΠ. (1ΠῚ ἐ. 19, 45 Μοῖπ. ἐκ τῶν ᾿Αριστοξένου Πυϑαγορείων ἀπο- 
φάσεων [ἘῊ  Π 278 ἔν. 19]. μετὰ τὸ ϑεῖον καὶ δαιμόνιον πλεῖστον ποιεῖσϑαι 
λόγον γονέων τε χαὶ »όμων μὴ πλαστῶς ἀλλὰ πεπιστευμένως ἑαυτὸν πρὸς 
ταῦτα παρασχενυάζοντα. τὸ μένειν ἐν τοῖς πατρίοις ἔϑεσί τε καὶ νόμοις 

ἐδοκίμαζον, εἰ χαὶ μικρῶι χείρω τῶν ἑτέρων εἴη. --- ἴ. 43,49 ἐ, τ. ᾿Α. Π. ἁ. 
[{τ. 18] καϑόλου δὲ ὥιοντο δεῖν ὑπολαμβάνειν μηδὲν εἶναι μεῖζον χαχὸν ἀἄναρ- 

χίας" οὐ γὰρ πεφυχέναι τὸν ἄνϑρωπον διασώιζεσϑαι μηδενὸς ἐπιστατοῦντος. 
περὶ δὲ ἀρχόντων χαὶ ἀρχομένων ουτως ἐφρόνουν" τοὺς μὲν γὰρ ἄρχοντας 
ἔφασχον οὐ μόνον ἐπιστήμονας ἀλλὰ καὶ φιλανϑρώπους δεῖν εἶναι" καὶ τοὺς 

ἀρχομένους οὐ μόνον πειϑηνίους ἀλλὰ καὶ φιλάρχοντας. ἐπιμελητέον δὲ πάσης 
ἡλικίας ἡγοῦντο χαὶ τοὺς μὲν παῖδας ἐν γράμμασι καὶ τοῖς ἄλλοις μαϑήμασιν 
ἀσχεῖσϑαι" τοὺς δὲ νεανίσχους τοῖς τῆς πόλεως ἔϑεσί τε καὶ νόμοις γυμναζε- 
σϑαι. τοὺς δὲ ἄνδρας ταῖς πράξεσί τε καὶ δημοσίαις ληιτουργίαις προσέχειν" 

τοὺς δὲ πρεσβύτας ἐνθυμήσεσι χαὶ χριτηρίοις καὶ συμβουλίαις δεῖν ἐναναστρέ- 
φεσϑαι μετὰ πάσης ἐπιστήμης ὑπελάμβανον, ὅπως μήτε οἱ παῖδες νηπιάζοιεν 
μήτε οἱ νεανίσχοι παιδαριεύοιντο μήτε οἱ ἄνδρες νεανιεύοιντο μήτε οἱ γέροντες 
παραφρονοῖεν. δεῖν δὲ ἔφασχον εὐθὺς ἐχ παίδων καὶ τὴν τροφὴν τεταγμένως 
προσφέρεσϑαι, διδάσχοντες ὡς ἣ μὲν τάξις χαὶ συμμετρία καλὴ καὶ σύμφορος, 
ἡ δ᾽ ἀταξία καὶ ἀσυμμετρία αἰσχρά τε χαὶ ἀσύμφορος. 

ὅδ. [ΑΜ81.. Υ. Ρ. 180---188 ἐπεὶ δὲ χαὶ ἐν τῆι πρὸς ἕτερον χρείαι ἔστι τις 8) 
δικαιοσύνη, καὶ ταύτης τοιοῦτόν τινὰ τρόπον λέγεται ὑπὸ τῶν Πυϑαγορείων 
παραδίδοσϑαι. εἶναι γὰρ χατὰ τὰς ὁμιλίας τὸν μὲν εὔχαιρον, τὸν δὲ ἄχαϊρον, 
διαιρεῖσϑαι δὲ ἡλικίας τε διαφορᾶι χαὶ ἀξιώματος καὶ οἰχειότητος τῆς συγγε- 
γικῆς καὶ εὐεργεσίας, χαὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους διαφοραῖς 
ὃν ὑπάρχει. ἔστι γάρ τι ὁμιλίας εἶδος, ὃ φαίνεται νεωτέρωι μὲν πρὸς νεώ- 
τερον οὐχ ἄχαιρον εἶναι, πρὸς δὲ τὸν πρεσβύτερον ἄχαιρον᾽ οὔτε γὰρ ὀργῆς 
οὔτε ἀπειλῆς εἶδος πᾶν οὔτε ϑρασύτητος, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν τοιαύτην ἀχαιρίαν 
εὐλαβητέον εἶναι τῶι νεωτέρωι πρὸς τὸν πρεσβύτερον. παραπλήσιον δέ ϑὶ 
τινα εἶναι χαὶ τὸν περὶ τοῦ ἀξιώματος λόγον᾽ πρὸς γὰρ ἄνδρα ἐπὶ χαλοχα- 
γαϑίας ἥχοντα ἀληϑινὸν ἀξίωμα οὔτ᾽ εὔσχημον οὔτ᾽ εὔχαιρον εἶναι προσφέ- 
ρειν οὔτε παρρησίαν πάλιν οὔτε τὰ λοιπὰ τῶν ἀρτίως εἰρημένων. παραπλή- 
σια δὲ τούτοις καὶ περὶ τῆς πρὸς τοὺς γονεῖς ὁμιλίας διελέγετο, ὡσαύτως δὲ 
καὶ περὶ τῆς πρὸς τοὺς εὐεργέτας. εἶναι δὲ ποικίλην τινὰ χαὶ πολυειδῆ τὴν 
τοῦ χαιροῦ χρείαν" καὶ γὰρ τῶν ὀργιζομένων τε χαὶ ϑυμουμένων τοὺς μὲν 
εὐχαίρως τοῦτο ποιεῖν, τοὺς δὲ ἀκαίρως, καὶ πάλιν αὖ τῶν ὀρεγομένων τε χαὶ 
ἐπιϑυμούντων χαὶ ὁρμώντων ἐφ᾽ ὁτιδήποτε τοῖς μὲν ἀκολουϑεῖν χαιρόν, τοῖς 
δὲ ακαιρίαν. τὸν αὐτὸν δ᾽ εἶναι λόγον χαὶ περὶ τῶν ἄλλων παϑῶν τε καὶ 
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πράξεων καὶ διαϑέσεων χαὶ ὁμιλιῶν χαὶ ἐντεύξεων. εἶναι δὲ τὸν χαιρὸν 1382 
μέχρε μέν τινος διδαχτὸν τε χαὶ ἀπαράλογον καὶ τεχνολογίαν ἐπιδεχόμενον, χα- 
ϑόλου δὲ καὶ ἁπλῶς οὐδὲν αυτῶι τούτων ὑπάρχειν. ἀχόλουθα δὲ εἶναι χαὶ 
σχεδὸν τοιαῦτα, οἷα συμπαρέπεσϑαι τῆι τοῦ καιροῦ φύσει τήν τε ὀνομαζομένην 

ὅ ὥραν χαὶ τὸ πρέπον καὶ τὸ ἁρμόττον, καὶ εἴ τι ἄλλο τυγχάνει τούτοις ὅμοιο- 
γενὲς ὄν. ἀρχὴν δὲ ἀπεφαίνοντο ἐν παντὶ ἕν τι τῶν τιμιωτάτων εἶναι ὁμοίως 
ἐν ἐπιστήμηι τε καὶ ἐμπειρίαι χαὶ ἐν γενέσει, χαὶ πάλιν αὖ ἐν οἰχίαι τε καὶ 
πόλει καὶ στρατοπέδωι καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις συστήμασι, δυσϑεώρητον δ᾽ 
εἶναι καὶ δυσσύνοπτον τὴν τῆς ἀρχῆς φύσιν ἐν πᾶσι τοῖς εἰρημένοις. ἐν γὰρ 

10 ταῖς ἐπιστήμαις οὐ τῆς τυχούσης εἶναι διανοίας τὸ καταμαϑεῖν τε χαὶ κρῖναι 

καλῶς βλέψαντας εἰς τὰ μέρη τῆς πραγματείας, ποῖον τούτων ἀρχή. μεγά- 183 
λην δ᾽ εἶναι διαφορὰν καὶ σχεδὸν περὶ ὅλου τε χαὶ παντὸς τὸν κίνδυνον γίνε- 
σϑαι, μὴ ληφϑείσης ὀρϑῶς τῆς ἀρχῆς" οὐδὲν γάρ, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ἔτι τῶν 
μετὰ ταῦτα ὑγιὲς γίνεσϑαι, ἀγνοηϑείσης τῆς ἀληϑινῆς ἀρχῆς. τὲν αὐτὸν δ᾽ 

15 εἶναι λόγον καὶ περὶ τῆς ἑτέρας ἀρχῆς οὔτε γὰρ οἰκίαν οὔτε πόλιν εὖ ποτε 
ἂν οἰχηϑῆναι μὴ ὑπάρξαντος ἀληϑινοῦ ἄρχοντος καὶ χυριεύοντος τῆς ἀρχῆς 
τε χαὶ ἐπιστασίας ἑχουσίως. ἀμφοτέρων γὰρ δεῖ βουλομένων τὴν ἐπιστατείαν 
γίνεσϑαι, ὁμοίως τοῦ τε ἄρχοντος καὶ τῶν ἀρχομένων, ὥσπερ καὶ τὰς μαϑή- 
σεις τὰς ὀρϑῶς γινομένας ἑχουσίως δεῖν ἔφασαν γίνεσθαι, ἀμφοτέρων βουλο- 

20 μένων, τοῦ τε διδάσχοντος καὶ τοῦ μανϑάνοντος" ἀντιτείνοντος γὰρ ὁποτέρου 
δήποτε τῶν εἰρημένων οὐχ ἂν ἐπιτελεσϑῆναι χατὰ τρόπον τὸ προχείμενον 
ἔργον. ϑ'ΤΌΒ. 66]. 11 31, 119 ἐ, τ. ᾿4. Π. ἀ. [ἴν. 22]. ἔφασχον δὲ χαὶ τὰς μαϑήσεις 
πάσας τῶν τε ἐπιστημῶν χαὶ τῶν τεχνῶν τὰς μὲν ἑχουσίους ὀρϑᾶς τε εἶναι 
χαὶ εἰς τέλος ἀφικχνεῖσϑαι, τὰς δὲ ἀχουσίους φαύλους τε χαὶ ἀτελεῖς γίνεσϑαι. 

25 θ. Τάμβι, Υ. Ρ. 196---198 (χαὶ ταῦτα δὲ παρέδωχε τοῖς Πυϑαγορείοις Πυ- 198 
ϑαγόρας, ὧν αἴτιος αὐτὸς ἤν). προσεῖχον γὰρ οὗτοι, τὰ σώματα ὡς ἂν ζαεὶ) 
ἐπὶ τῶν αὐτῶν διακέηται, καὶ μὴ ἦι δτὲ μὲν ῥικνά, ὅτὲ δὲ πολύσαρχα᾽ ἀνω- 
μάλου γὰρ βίου ὥιτοντο εἶναι δεῖγμα. ἀλλὰ ὡσαύτως καὶ χατὰ τὴν διάνοιαν 
οὐχ ὁτὲ μὲν ἱλαροί, ὁτὲ δὲ κατηφεῖς, ἀλλὰ ἐφ᾽ ὁμαλοῦ πράιως χαίροντες. 

80 διεχρούοντο δὲ ὀργᾶς, ἀϑυμίας, ταραχάς" χαὶ ἦν αὐτοῖς παράγγελμα, ὡς οὐδὲν 

δεῖ τῶν ἀνϑρωπίνων συμπτωμάτων ἀπροσδόκητον εἶναι παρὰ τοῖς νοῦν ἔχου- 

σιν, ἀλλὰ πάντα προσδοχᾶν, ὧν μὴ τυγχάνουσιν αὐτοὶ κύριοι ὄντες. εἰ δέ 

ποτε αὐτοῖς συμβαίη ἢ ὀργὴ ἢ λύπη ἢ ἀλλο τι τοιοῦτον, ἐχποδὼν ἀπηλλάτ- 

τοντο καὶ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἕχαστος γενόμενος ἐπειρᾶτο καταπέττειν τε καὶ ἰατρεύειν 
85 τὸ πάϑος. λέγεται δὲ χαὶ τάδε περὶ τῶν Πυϑαγορείων, ὡς οὔτε οἰκέτην 191 

ἐχόλασεν οὐϑεὶς αὐτῶν ὑπὸ ὀργῆς ἐχόμενος οὔτε τῶν ἐλευϑέρων ἐνουϑέτησέ 

τινα, ἀλλ᾽ ἀνέμενεν ἕχαστος τὴν τῆς διανοίας ἀποχατάστασιν. ἐχάλουν δὲ τὸ 

νουϑετεῖν πεδαρτᾶν᾽ ἐποιοῦντο γὰρ τὴν ἀναμονὴν σιωπῆι χρώμενοι χαὶ 

ἡσυχίαι. Σπίνϑαρος [νου Ταγοπί, γον 68 Αὐϊβίοχθῃοϑβ) γοῦν διηγεῖτο πολλάκις 

4ὺ περὲ ᾿Αρχύτου (τοῦ) Ταραντίνου, ὅτι διὰ χρόνου (τινὸς) εἰς ἀγρὸν ἀφιχόμενος, 
ἐχ στρατείας νεωστὶ παραγεγονώς, ἣν ἐστρατεύσατο ἡ πόλις εἰς Μεσσαπίους, 
ὡς εἶδε τόν τε ἐπίτροπον καὶ τοὺς ἄλλους οἰχέτας οὐχ εὖ τῶν περὶ τὴν γεωρ- 
γίαν ἐπιμελείας πεποιημένους, ἀλλὰ μεγάλ ηι τινὶ κεχρημένους ὀλιγωρίας ὑπερ- 

βολῆι, ὀργισϑείς τε καὶ ἀγαναχτήσας οὕτως, ὡς ἂν ἐχεῖνος, εἶπεν, ὡς ἔοιχε, 

450 πρὸς τοὺς οἰχέτας, ὅτι εὐτυχοῦσιν, ὅτι αὐτοῖς ὥργισται" εἰ γὰρ μὴ τοῦτο συμ- 
βεβηχὸς ἦν, οὐχ ἄν ποτε αὐτοὺς ἀϑώιους γενέσϑαι τηλικαῦτα ἡμαρτηχότας. 198 
ἔφη δὲ λέγεσϑαι καὶ περὶ Κλεινίου τοιαῦτά τινα᾽ χαὶ γὰρ ἐκεῖνον ἀναβάλλε- 
σϑαι πάσας νουϑετήσεις τε χαὶ κολάσεις εἰς τὴν τῆς διανοίας ἀποχατάστασιν. 
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οἴχτων δὲ χαὶ δαχρύων χαὶ πάντων τῶν τοιούτων εἴργεσϑαι τοὺς ἄνόρας, 
οὔτε δὲ κέρδος οὔτε ἐπιϑυμίαν οὔτε ὀργὴν οὔτε φιλοτιμίαν οὔτε ἄλλο οὐδὲν 
τῶν τοιούτων αἴτιον γίνεσθαι διαφορᾶς, αλλὰ πάντας τοὺς Πυϑαγορείους 
οὕτως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, ὡς ἂν πατὴρ σπουόαῖος πρὸς τέκνα σχοέη. καλὸν 

δ δὲ χαὶ τὸ πάντα Πυϑαγόραι ἀνατιϑέναι τε χαὶ (εὑρετὴν) ἀποκαλεῖν, καὶ μη- 
δεμίαν περιποιεῖσϑαι δόξαν ἰδίαν ἀπὸ τῶν εὑρισχομένων, εἰ μή πού τι σπά- 
νιον" πάνυ γὰρ δή τινές εἰσιν ὀλίγοι, ὧν ἴδια γνωρίζεται ὑπομνήματα. Ἐοϊξὶ 
ἃ 199 8. διιοι 8. 82 ἡ. 19. 

1. Ιαμβι, Υ. Ρ. 238--239 (ἀλλὰ μὴν τεχμήραιτο ἄν τις χαὶ περὲ τοῦ μὴ 33) 
10 παρέργως αὐτοὺς τὰς ἀλλοτρίας ἐχκχλίνειν φιλίας, ἀλλὰ χαὶ πάνυ σπουδαίως 

περιχάμπτειν αὐτὰς χαὶ φυλάττεσϑαι, καὶ περὶ τοῦδε μέχρι πολλῶν γενεῶν τὸ 
φιλιχὸν πρὸς ἀλλήλους ἀνένδοτον διατετηρηχέναι, ἔχ γε ὧν ᾿Αριστόξενος ἐν τῷ 
περὶ Πυϑαγορικοῦ βίου [ἘῊ6 Π 218 ἔτ. 9. ναὶ. Ῥοτρῃ. Υ. Ρ. 60] αὐτὸς διαχη- 
χοέναι φησὶ Διονυσίου τοῦ Σικελίας τυράννου, ὅτε ἐχπεσὼν τῆς μοναρχίας 

15 γράμματα ἐν Κορίνϑωι ἐδίδασχες. φησὶ γὰρ οὕτως ὁ ᾿Αριστόξενος). “οἴχτων 334 
δὲ χαὶ δαχρύων χαὶ πάντων τῶν τοιούτων εἴργεσϑαι τοὺς ἄνδρας ἐχείνους ὡς 
ἐνδέχεται μάλιστα, ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ ϑωπείας καὶ δεήσεως καὶ λιτα- 
γείας χαὶ πάντων τῶν τοιούτων. Διονύσιος οὖν ἐκπεσὼν τῆς τυραννίδος καὶ 
ἀφικόμενος εἰς Κόρινϑον πολλάχις ἡμῖν διηγεῖτο τὰ περὶ τῶν κατὰ φιντίαν 

20 τε χαὶ Δάμωνα τοὺς Πυϑαγορείους. ἦν δὲ ταῦτα τὰ περὶ τὴν τοῦ ϑανάτου 
γενομένην ἐγγύην. ὁ δὲ τρόπος τῆς ἐγγυήσεως τοιόσδε τις ἦν. (εΐναίν τινας 

ἔφη τῶν περὶ αὐτὸν διατριβόντων, οἱ πολλάκις ἐποιοῦντο μνείαν τῶν Πυϑα- 
γορείων διασύροντες καὶ διαμωχώμενοι καὶ ἀλαζόνας ἀποκαλοῦντες αὐτοὺς 
χαὶ λέγοντες, ὅτι ἐχχοπείη ἂν αὐτῶν ἢ τε σεμνότης αὕτη καὶ ἡ προσποίέητος 

δ πίστις χαὶ ἡ ἀπάϑεια, εἴ τις περιστήσειεν (αὐτοὺς) εἰς φόβον ἀξιόχρεων. 
ἀντιλεγόντων δέ τινων καὶ γινομένης φιλονικίας συνταχϑῆναι ἐπὶ τοὺς περὶ 338 
Φιντίαν ὁρᾶμα τοιόνδε" μεταπεμψάμενος ὃ Διονύσιος ἔφη τὸν Φιντίαν, ἐναν- 

τίον τέ τινα τῶν κατηγόρων αὐτοῦ εἰπεῖν, ὅτι φανερὸς γέγονε μετά τινων 
ἐπιβουλεύων αὐτῶι, καὶ τοῦτο μαρτυρεῖσϑαί τε ὑπὸ τῶν παρόντων ἐχείνων καὶ 

80 τὴν ἀγανάκτησιν πιϑανῶς πάνυ γενέσϑαι. τὸν δὲ Φιντίαν ϑαυμάζειν τὸν λόγον. 
ὡς δὲ αὐτὸς διαρρήδην εἰπεῖν, ὅτι ἐξήτασται ταῦτα ἀκριβῶς καὶ δεῖ αὐτὸν ἀπο- 
ϑνήισχειν, εἰπεῖν τὸν Φιντίαν, ὅτι εἰ οὕτως αὐτῶι ὁὀέδοχται ταῦτα γενέσϑαι, 

ἀξιώσαι γε αὐτῶι δοϑῆναι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας, ὅπως οἰχονομήσηται τά τε 
χαϑ᾽ αὑτὸν χαὶ τὰ χατὰ τὸν Δάμωνα. συνέζων γὰρ οἱ ἄνδρες οὗτοι χαὶ 

85 ἐχοινώνουν ἁπάντων, πρεσβύτερος δ᾽ ὧν ὃ Φιντίας τὰ πολλὰ τῶν περὶ οἰχο- 
γομίαν ἦν εἰς αὑτὸν ἀνειληφώς. ἠξίωσεν οὖν ἐπὶ ταῦτα ἀφεϑῆναι, ἐγγυητὴν 
χαταστήσας [τὸν Δάμωνα]. ἔφη οὖν ὁ Διονύσιος ϑαυμάσαι τε καὶ ἐρωτῆσαι, 288 
εἰ ἔστιν ὁ ἄνϑρωπος οὗτος, ὅστις ὑπομενεῖ ϑανάτου γενέσϑαι ἐγγυητής. φή- 
σαντος δὲ τοῦ Φιντίου μετάπεμπτον γενέσϑαι τὸν Δάμωνα, χαὶ διακούσαντα 

40 τὰ συμβεβηκότα φάσχειν ἐγγυήσεσϑαί τε χαὶ μενεῖν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπανέλϑηι 
ὃ Φιντίας. αὐτὸς μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις εὐθὺς ἐχπλαγῆναι ἔφη, ἐχείνους δὲ τοὺς 
ἐξ ἀρχῆς εἰσαγαγόντας τὴν διάπειραν τὸν Δάμωνα χλευάζειν ὡς ἐγκαταλει- 
φϑησόμενον χαὶ σχώπτοντας ἔλαφον ἀντιδεδόσϑαι λέγειν. ὄντος δ᾽ οὖν ἤδη τοῦ 
ἡλίου περὶ δυσμὰς ἥκειν τὸν Φιντίαν ἀποϑανούμενον, ἐφ᾽ ὧι πάντας ἐχπλαγῆναί 

45 τε χαὶ δουλωϑῆναι. αὐτὸς δ᾽ οὖν, ἔφη, περιβαλὼν τε χαὶ φιλήσας τοὺς ἄνόρας 

ἀξιῶσαι τρίτον αὐτὸν εἰς τὴν φιλίαν παραδέξασϑαι, τοὺς δὲ μηδενὶ τρόπωι, 
καίτοι λιπαροῦντος αὐτοῦ, συγχαϑεῖναι εἰς τὸ τοιοῦτον᾽. καὶ ταῦτα μὲν 281 
ὁ ᾿Αριστόξενος ὡς παρ᾽ αὐτοῦ Διονυσίου πυϑόμενός φησι. λέγεται δέ, ὡς 
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καὶ ἀγνοοῦντες ἀλλήλους οἱ Πυϑαγοριχοὶ ἐπειρῶντο φιλιχὰ ἔργα διαπράττεσϑαι 
ὑπὲρ τῶν εἰς ὄψιν μηδέποτε ἀφιγμένων, ἡνίχα τεχμήριόν τι λάβοιεν τοῦ 
μετέχειν τῶν αὐτῶν λόγων, ὥστ᾽ ἐκ τῶν τοιῶνδε ἔργων μηδ᾽ ἐχεῖνον τὸν 
λόγον ἀπιστεῖσϑαι, ὡς ἄρα οἱ σπουδαῖοι ἄνδρες χαὶ προσωτάτω γῆς οἰχοῦντες 
φίλοι εἰσὶν ἀλλήλοις, πρὶν ἢ γνώριμοί τε χαὶ προσήγοροι γενέσϑαι. κατα- 
χϑῆναι γοῦν φασι τῶν Πυϑαγοριχῶν τινὰ μαχρὰν χαὶ ἐρήμην ὁδὸν βαδίζοντα 
εἴς τι πανόοχεῖον, ὑπὸ κόπου δὲ καὶ ἄλλης παντοδαπῆς αἰτίας εἰς νόσον μαχρᾶν 
τε χαὶ βαρεῖαν ἐμπεσεῖν, ὥστ᾽ ἐπιλιπεῖν αὐτὸν τὰ ἐπιτήδεια. τὸν μέντοι 
πανδοχέα, εἴτε οἴχτωι τοῦ ἀνϑρώπου εἴτε καὶ ἀποόοχῆι, πάντα παρασχέσϑαι, 
μήτε ὑπουργίας τινὸς φεισάμενον μήτε δαπάνης μηδεμιᾶς. ἐπειδὴ δὲ κρείττων 
ἦν ἡ νόσος, τὸν μὲν ἀποϑνήισχειν ἑλόμενον γράψαι τι σύμβολον ἐν πίνακι καὶ 
ἐπιστεῖλαι, ὅπως, ἄν τι πάϑηι, χριμνὰς τὴν δέλτον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπισχοπῆι, 
εἴ τις τῶν παριόντων ἀναγνωριεῖ τὸ σύμβολον" τοῦτον γὰρ ἔφη αὐτῶι ἀποδώ- 
σειν τὰ ἀναλώματα, ἅπερ εἰς αὐτὸν ἐποιήσατο, χαὶ χάριν ἐχτείσειν ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ. τὸν δὲ πανδόοχέα μετὰ τὴν τελευτὴν ϑάψαι τε χαὶ ἐπιμεληϑῆναι τοῦ 
σώματος αὐτοῦ, μὴ μέντοι γε ἐλπίδας ἔχειν τοῦ χομίσασϑαι τὰ δαπανήματα, 
μήτι γε καὶ πρὸς εὖ παϑεῖν πρὸς τινος τῶν ἀναγνωριούντων τὴν δέλτον. 
ὅμως μέντοι ὀιαπειρᾶσϑαι ἐχπεπληγμένον τὰς ἐντολάς, ἐχτιϑέναι τε ἑχάστοτε 
εἰς τὸ μέσον τὸν πίναχα. χρόνωι δὲ πολλῶι ὕστερον τῶν Πυϑαγοριχῶν τινα 
παριόντα ἐπιστῆναί τε χαὶ μαϑεῖν τὸν ϑέντα τὸ σύμβολον, ἐξετάσαι τε τὸ 
συμβὰν καὶ τῶι πανδοχεῖ πολλῶι πλέον ἀργύριον ἐχτεῖσαι τῶν δεδαπανημένων. 
Κλεινίαν γε μὴν τὸν Ταραντῖνόν φασι πυϑόμενον, ὡς Πρῶρος δ᾽ Κυρηναῖος, 
τῶν Πυϑαγόρου λόγων ζηλωτὴς ὧν, χινδυνεύοι περὶ πάσης τῆς οὐσίας, συλλε- 
ξάμενον χρήματα πλεῦσαι ἐπὶ Κυρήνης χαὶ ἐπανορϑώσασϑαι τὰ τοῦ Πρώρου 
πράγματα, μὴ μόνον τοῦ μειῶσαι τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ὀλιγωρήσαντα, ἀλλὰ 
μηδὲ τὸν διὰ τοῦ πλοῦ κίνδυνον περιστάντα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ Θέστορα 
τὸν Ποσειδωνιάτην ἀχοῆε μόνον ἱστοροῦντα, ὅτι Θυμαρίδης εἴη Πάριος τῶν 
Πυϑαγορείων, ἡνίχα συνέπεσεν εἰς ἀπορίαν αὐτὸν καταστῆναι ἐκ πολλῆς περιου- 
σίας, πλεῦσαί φασιν εἰς τὴν Πάρον, ἀργύριον συχνὸν συλλεξάμενον χαὶ ἄνα- 
χτήσασϑαι αὐτῶι τὰ ὑπάρξαντα. νΒ]. 121 (μδοῖὶ στοββογ 1,206) χαὶ ταῦτα πρὸς 
ἐχεῖνον [ΑΥΒΙΟΧΘΠΟΒ] εἰπεῖν [ἀθΓ ἰἄηροτο ὈΙοηνβῖοθ ἴῃ Κουπίἢ) χαὶ τὰ περὶ 
Φιντίαν χαὶ Δάμωνα, περί τε Πλάτωνος χαὶ ᾿Αρχύτου, χαὶ τὰ περὶ Κλεινίαν 
χαὶ Πρῶρον. [3. ΟΌΘη 5. 210, 8074.]. 

8. ἸΑΜΒ1, Ὗ. Ρ. 200---213 περὶ δὲ δόξης τάδε φασὶ λέγειν αὐτούς. ἀνόη- 
τον μὲν εἶναι χαὶ τὸ πάσηι καὶ παντὸς δόξηι προσέχειν, καὶ μάλιστα τὸ τῆι 
παρὰ τῶν πολλῶν γινομένηι᾽ τὸ γὰρ καλῶς ὑπολαμβάνειν τε χαὶ δοξάζειν 
ὀλίγοις ὑπάρχειν. δῆλον γὰρ ὅτι περὶ τοὺς εἰδότας τοῦτο γίνεσθαι" οὗτοι δέ 
εἰσιν ὀλίγοι. ὥστε δῆλον ὅτι οὐκ ἂν διατείνοι εἰς τοὺς πολλοὺς ἡ τοιαύτη 
δύναμις. ἀνόητον δ᾽ εἶναι καὶ πάσης ὑπολήψεώς τε καὶ δόξης καταφρονεῖν" 
συμβήσεται γὰρ ἀμαϑῆ τε χαὶ ἀνεπανόρϑωτον εἶναι τὸν οὕτω διαχείμενον. 
ἀναγχαῖον δ᾽ εἶναι τῶι μὲν ἀνεπιστήμονι μανϑάνειν ἃ τυγχάνει ἀγνοῶν τε 
χαὶ οὐχ ἐπιστάμενος, τῶι δὲ μανϑάνοντι προσέχειν τῆι τοῦ ἐπισταμένου τε 
χαὶ διδάξαι δυναμένου ὑπολήψει τε καὶ δόξηι, χαϑόλου δὲ εἰπεῖν, ἀναγχαῖον 
εἶναι τοὺς σωϑησομένους τῶν νέων προσέχειν ταῖς τῶν πρεσβυτέρων τε καὶ 
καλῶς βεβιωχότων ὑπολήψεσί τε καὶ δόξαις. ἐν ὁὀὲ τῶι ἀνϑρωπίνωι βίωι 
τῶι σύμπαντι εἶναί τινας ἡλιχίας ἐνδεδασμένας (οὕτω γὰρ καὶ λέγειν αὐ- 
τούς φασιν), ἃς οὐκ εἶναι τοῦ τυχόντος πρὸς ἀλλήλας συνεῖραι" ἐχχρούεσϑαι 
γὰρ αὐτὰς ὑπ᾽ ἀλλήλων, ἐάν τις μὴ χαλῶς τε χαὶ ὀρϑῶς ἄγηι τὸν ἄνϑρωπον 
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ἐχ γενετῆς. δεῖ οὖν τῆς τοῦ παιδὸς ἀγωγῆς καλῆς τε χαὶ σώφρονος γινομένης 
χαὶ ἀνόρικῆς πολὺ εἶναι μέρος τὸ παραδιδόμενον εἰς τὴν τοῦ νεανίσχου ἡλι- 
χίαν, ὥσαύτως δὲ καὶ τῆς τοῦ νεανίσχου ἐπιμελείας τε χαὶ ἀγωγῆς καλῆς τε 

καὶ ἀνδρικῆς καὶ σώφρονος γινομένης πολὺ εἶναι μέρος (τὸ) παραδιδόμενον 
εἰς τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡλικίαν, ἐπείπερ εἴς γε τοὺς πολλοὺς ἀτοπόν τε καὶ γε- 
λοῖον εἶναι τὸ συμβαῖνον. παῖδας μὲν γὰρ ὄντας οἴεσϑαι δεῖν εὐταχτεῖν τε 
χαὶ σωφρονεῖν καὶ ἀπέχεσϑαι πάντων τῶν φορτιχῶν τε χαὶ ἀσχημόνων εἶναι 
δοχούντων, νεανίσχους δὲ γενομένους ἀφεῖσϑαι παρὰ γε δὴ τοῖς πολλοῖς ποιεῖν, 

ὃ τι ἂν βούλωνται. συρρεῖν δὲ σχεδὸν εἰς ταύτην τὴν ἡλικίαν ἀμφότερα τὰ. 
γένη τῶν ἁμαρτημάτων" καὶ γὰρ παιδαριώδη πολλὰ χαὶ ἀνδρώδη τοὺς νεανί- 

σχους ἁμαρτάνειν. τὸ μὲν γὰρ φεύγειν ἅπαν τὸ τῆς σπουδῆς τε καὶ τάξεως 
γένος, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, διώχειν δὲ τὸ τῆς παιγνίας τε καὶ ἀχολασίας καὶ 

ὕβρεως τῆς παιδικῆς εἶδος, τῆς τοῦ παιδὸς ἡλικίας οἰχειότατον εἶναι. ἐχ ταύ- 
τῆς οὖν εἰς τὴν ἐχομένην ἡμικχίαν ἀφιχνεῖσϑαι τὴν τοιαύτην διάϑεσιν. τὸ δὲ 
τῶν ἐπιϑυμιῶν τῶν ἰσχυρῶν, ὡσαύτως δὲ χαὶ τὸ τῶν φιλοτιμιῶν γένος, ὁμοίως 
δὲ καὶ τὰς λοιπὰς ὁρμάς τε καὶ διαϑέσεις, ὅσαι τυγχάνουσιν οὖσαι τοῦ χαλε- 
ποῦ τε καὶ ϑορυβώδους γένους, ἐχ τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἡλικίας εἰς τὴν τῶν νεανί- 
σχων ἀφιχνεῖσϑαι. διόπερ πασῶν δεῖσϑαι τῶν ἡλικιῶν ταύτην πλείστης ἐπι- 
μελείας. καϑόλου δ᾽ εἰπεῖν, οὐδέποτε τὸν ἄνϑρωπον ἐατέον εἶναι ποιεῖν, ὁ 
τι ἂν βούληται, ἀλλ᾽ ἀεί τινα ἐπιστατείαν ὑπάρχειν δεῖν χαὶ ἀρχὴν νόμιμόν 
τε καὶ εὐσχήμονα, ἧς ὑπήχοος ἔσται ἕχαστος τῶν πολιτῶν. ταχέως γὰρ ἐξί- 
στασϑαι τὸ ζώιον ἐαϑέν τε χαὶ ὀλιγωρηϑὲν εἰς χαχίαν τε καὶ φαυλότητα. 
ἐρωτᾶν τε καὶ διαπορεῖν πολλάκις αὐτοὺς ἔφασαν, τίνος ἕνεχα τοὺς παῖδας 

συνεϑίζομεν προσφέρεσϑαι τὴν τροφὴν τεταγμένως τε καὶ συμμέτρως, χαὶ τὴν 

μὲν τάξιν χαὶ τὴν συμμετρίαν ἀποφαίνομεν αὐτοῖς καλά, τὰ δὲ τούτων ἐναν- 
τία, τήν τε ἀταξίαν χαὶ τὴν ἀσυμμετρίαν, αἰσχρά" ὃ καὶ ἔστιν δ τε οἰνόφλυξ 
καὶ ἄπληστος ἐν μεγάλωι ὀνείδει χείμενος. εἰ γὰρ μηδὲν τούτων ἐστὶ χρήσι- 
μον εἰς τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡλικίαν ἀφικνουμένων ἡμῶν, μάταιον εἶναι τὸ συνε- 
ϑίζειν παῖδας ὄντας τῆι τοιαύτηι τάξει. τὸν αὐτὸν δὲ λόγον εἶναι καὶ περὶ 
τῶν ἄλλων ἐθῶν. οὐχ οὖν ἐπὶ γε τῶν λοιπῶν ζώιων τοῦτο ὁρᾶσϑαι συμ- 
βαῖνον, ὅσα ὑπ᾿ ἀνθρώπων παιδεύεται, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸν τε σχύλαχα 
καὶ τὸν πῶλον ταῦτα συνεϑίζεσϑαί τε καὶ μανϑάνειν, ἃ δεήσει πράττειν αὖ- 
τοὺς τελεωϑέντας. χαϑόλουν δὲ τοὺς Πυϑαγορείους ἔφασαν παραχελεύεσϑαι 
τοῖς ἐντυγχάνουσί τε χαὶ ἀφιχνουμένοις εἰς συνήϑειαν, εὐλαβεῖσϑαι τὴν ἡδονήν, 
εἴπερ τι χαὶ ἄλλο τῶν εὐλαβείας δεομένων" οὐϑὲν γὰρ οὕτω σφαάλλειν ἡμᾶς 
οὐδ᾽ ἐμβάλλειν εἰς ἁμαρτίαν ὡς τοῦτο τὸ πάϑος. καϑόλου δέ, ὡς ἔοικε, διε- 
τείνοντο μηδέποτε μηδὲν πράττειν ἡδονῆς στοχαζομένους, καὶ γὰρ ἀσχήμονα 
χαὶ βλαβερὸν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτον εἶναι τὸν σχοπόν, ἀλλὰ μάλιστα μὲν 
πρὸς τὸ χαλόν τε καὶ εὔσχημον βλέποντες πράττειν ὃ ἂν ἥι πραχτέον, δεύ- 
τερον δὲ πρὸς τὸ συμφέρον τε καὶ ὠφέλιμον, δεῖσϑαί τε ταῦτα χρίσεως οὐ 

τῆς τυχούσης. περὶ δὲ τῆς σωματικῆς ὀνομαζομένης ἐπιϑυμίας τοιαῦτα λέ- 

γειν ἔφασαν τοὺς ἄνδρας ἐχείνους. αὐτὴν μὲν τὴν ἐπιϑυμίαν ἐπιφοράν τινα 
εἶναι τῆς ψυχῆς χαὶ δρμὴν καὶ ὄρεξιν ἤτοι πληρωσεώς τινος ἢ παρουσίας 
τινῶν αἰσϑήσεως ἢ διαϑέσεως αἰσϑητικῆς. γίνεσϑαι δὲ καὶ τῶν ἐναντίων ἐπι- 
ϑυμίαν οἷον κενωσεώς τε χαὶ ἀπουσίας καὶ τοῦ μὴ αἰσϑάνεσϑαι ἐνίων. ποι- 
κίλον δ᾽ εἶναι τὸ πάϑος τοῦτο χαὶ σχεδὸν τῶν περὶ ἄνϑρωπον πολυειδέστα- 
τον. εἶναι δὲ τὰς πολλὰς τῶν ἀνϑρωπίνων ἐπιϑυμιῶν ἐπικτήτους τε καὶ κατε- 
σχευασμένας ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ἀνϑρώπων᾽ διὸ δὴ χαὶ πλείστης ἐπιμελείας δεῖσϑαι 
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τὸ πάϑος τοῦτο χαὶ φυλαχῆς τε καὶ σωμασχίας οὐ τῆς τυχούσης" τὸ μὲν γὰρ 
χενωθέντος τοῦ σώματος τῆς τροφῖς ἐπιϑυμεῖν φυσιχὸν εἶναι, χαὶ τὸ πάλιν 
ἀναπληρωθϑέντος χενώσεως ἐπιϑυμεῖν τῆς προσηχούσης φυσιχὸν καὶ τοῦτο 
εἶναι, τὸ δὲ ἐπιϑυμεῖν περιέργου τροφῆς ἢ περιέργον τε χαὶ τρυφερᾶς ἐσϑῆ- 
τὸς τε χαὶ στρωμνῆς ἢ περιέργου τε καὶ πολυτελοῦς καὶ ποικίλης οἰχήσεως 

ἐπίχτητον εἶναι, τὸν αὐτὸν δὴ λόγον εἶναι καὶ περὶ σχευῶν τε χαὶ ποτηρίων 
καὶ διαχόνων χαὶ ϑρεμμάτων τῶν εἰς τροφὴν ἀνηχόντων. χαϑόλου δὲ τῶν 
περὶ ἄνϑρωπον παϑῶν σχεδὸν τοῦτο μάλιστα τοιοῦτον εἶναι οἷον μηδαμοῦ 
στασϑαι, ἀλλὰ προάγειν εἰς ἄπειρον. διόπερ εὐθὺς ἐκ νεότητος ἐπιμελητέον 
εἶναι τῶν ἀναφυομένων, ὅπως ἐπιϑυμήσουσι μὲν ὧν δεῖ, ἀφέξονται δὲ τῶν 
ματαίων τε καὶ περιέργων ἐπιϑυμιῶν, ἀτάραχτοί τε καὶ χαϑαροὶ τῶν τοιού- 
τῶν ὀρέξεων ὄντες καὶ καταφρονοῦντες αὐτῶν τε τῶν ἀξιοχαταφρονήτων χαὶ 
τῶν ἐνδεδεμένων ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις. μάλιστα δ᾽ εἶναι χατανοῆσαι τάς τε μα- 
ταίους χαὶ τὰς βλαβερὰς καὶ τὰς περιέργους χαὶ τὰς ὑβριστιχὰς τῶν ἐπιϑυ- 
μιῶν παρὰ τῶν ἐν ἐξουσίαις ἀναστρεφομένων γινομένας" οὐδὲν γὰρ οὕτως 
ἄτοπον εἶναι, ἐφ᾽ ὃ τὴν ψυχὴν οὐχ ὁρμᾶν τῶν τοιούτων παίδων τε καὶ ἀν- 
δρῶν καὶ γυναικῶν. καϑόλου δὲ ποικιλώτατον εἶναι τὸ ἀνθρώπινον γένος 
χατὰ τὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν πλῆϑος᾽ σημεῖον δὲ ἐναργὲς εἶναι τὴν τῶν προσφε- 
ρομένων ποιχιλίαν᾽ ἀπέραντον μὲν γάρ τι πλῆϑος εἶναι χαρπῶν, ἀπέραντον 
δὲ ῥιζῶν, ὧι χρῆται τὸ ἀνθρώπινον γένος" ἔτι δὲ σαρχοφαγίαι παντοδαπῆι 
χρῆσϑαι, καὶ ἔργον εἶναι εὑρεῖν, τίνος οὐ γεύεται τῶν χερσαίων χαὶ τῶν πτη- 
νῶν χαὶ τῶν ἐνυόρων ζώιων. χαὶ δὴ σχενασίας παντοδαπὰς περὶ ταῦτα με- 
μηχανῆσϑαι καὶ χυμῶν παντοίας μίξεις" ὅϑεν εἰκότως μανιχὸν τε χαὶ πολύὺ- 
μορφον εἶναι χατὰ τὴν τῆς ψυχῆς κίνησιν τὸ ἀνθρώπινον φῦλον. ἕχαστον 
γὰρ δὴ τῶν προσφερομένων ἰδίου τινὸς διαϑέσεως αἴτιον γίνεσϑαι. ἀλλὰ 
τοὺς ἀνϑρώπους τὰ μὲν παραχρῆμα μεγάλης ἀλλοιώσεως αἴτια γινόμενα συ- 
νορᾶν, οἷον καὶ τὸν οἶνον, ὅτι πλείων προσενεχϑεὶς μέχρι μέν τινος ἵἱλαρω- 
τέρους ποιεῖ, ἔπειτα μανικωτέρους χαὶ ἀσχημονεστέρους" τὰ δὲ μὴ τοιαύτην 
ἐνδεικνύμενα δύναμιν ἀγνοεῖν᾽ γίνεσθαι δὲ πᾶν τὸ προσενεχϑὲν αἴτιον τινος ἰδίον 
διαϑέσεως. διὸ δὴ χαὶ μεγάλης σοφίας τὸ χατανοῆσαί τε καὶ συνιδεῖν, ποίοις τε 
χαὶ πόσοις δεῖ χρῆσϑαι πρὸς τὴν τροφήν. εἶναι δὲ ταύτην τὴν ἐπιστήμην τὸ μὲν 
ἐξ ἀρχῆς ᾿Απόλλωνός τε καὶ Παιῶνος, ὕστερον ὁὲ τῶν περὶ τὸν ᾿Ασχληπιόν. 
περὶ δὲ γεννήσεως τάδε λέγειν αὐτοὺς ἔφασαν. χαϑόλου μὲν ὦϊοντο δεῖν 
“φυλάττεσϑαι τὸ καλούμενον προφερές" οὔτε γὰρ τῶν φυτῶν τὰ προφερῆ 

οὔτε τῶν ζώιων εὔχαρπα γίνεσϑαι, (ἀλλὰ δεῖν γενέσϑαιν τινὰ χρόνον πρὸ τῆς 
χαρποφορίας, ὅπως ἐξ ἰσχυόντων τε καὶ τετελειωμένων τῶν σωμάτων τὰ 
σπέρματα καὶ οἱ καρποὶ γίνωνται. δεῖν οὖν τούς τε παῖδας χαὶ τὰς παρϑένους 
ἐν πόνοις τε καὶ γυμνασίοις καὶ καρτερίαις ταῖς προσηχούσαις τρέφειν, τροφὴν 

προσφέροντας τὴν ἁρμόττουσαν φιλοπόνωι τε χαὶ σώφρονι χαὶ χαρτεριχῶι 
βίωι. πολλὰ δὲ τῶν χατὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον τοιαῦτα εἶναι, ἐν οἷς βέλτιόν 
ἐστιν ἡ ὀψιμαϑία, ὧν εἶναι καὶ τὴν τῶν ἀφροδισίων χρείαᾶν. δεῖν οὖν τὸν 
παῖδα οὕτως ἄγεσϑαι, ὥστε μὴ ζητεῖν ἐντὸς τῶν εἴκοσιν ἐτῶν τὴν τοιαύτην 
συνουσίαν. ὅταν δ᾽ εἰς τοῦτο ἀφίκηται, σπανίοις εἶναι χρηστέον τοῖς ἀφρο- 
δισίοις" ἔσεσϑαι δὲ τοῦτο, ἐὰν τίμιόν τε καὶ καλὸν εἶναι νομίζηται ἡ εὐεξία" 
ἀχρασίαν γὰρ ἅμα καὶ εὐεξίαν οὐ πάνυ γίνεσθαι περὶ τὸν αὐτόν. ἐπαινεῖ- 
σϑαι δ᾽ αὐτοῖς ἔφασαν καὶ τὰ τοιάδε τῶν προὐπαρχόντων νομίμων ἐν ταῖς 
“Ἑλληνικαῖς πόλεσι, τὸ μήτε μητράσι συγγίνεσϑαι μήτε ϑυγατρὶ μήτ᾽ ἀδελ- 
φῆι μήτ᾽ ἐν ἱερῶι μήτ᾽ ἐν τῶι φανερῶι" καλόν τε γὰρ εἶναι καὶ σύμφορον 
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τὸ ὡς πλεῖστα γίνεσθαι χωλύματα τῆς ἐνεργείας ταύτης. ὑπελάμβανον δ᾽, 
ὡς ἔοικεν, ἐχεῖνοι οἱ ἄνόρες περιαιρεῖν μὲν δεῖν τάς τε παρὰ φύσιν γεννήσεις 
καὶ τὰς μεϑ᾽ ὕβρεως γιγνομένας, καταλιμπάνειν δὲ τῶν κατὰ φύσιν τε καὶ 
μετὰ σωφροσύνης γινομένων τὰς ἐπὶ τεχνοποιίαι σωφρονί τε καὶ νομίμοι 
γινομένας. ὑπελάμβανον δὲ δεῖν πολλὴν πρόνοιαν ποιεῖσϑαι τοὺς τεχνο- 
ποιουμένους τῶν ἐσομένων ἐχγόνων. πρώτην μὲν οὖν εἶναι χαὶ μεγίστην 
πρόνοιαν τὸ προσάγειν αὑτὸν πρὸς τὴν τεχνοποιίαν σωφρόνως τε καὶ ὑγιεινῶς 
βεβιωχότα τε καὶ ζῶντα, καὶ μήτε πληρώσει χρώμενον τροφῆς ἀκαίρως, μήτε 
προσφερόμενον τοιαῦτα, ἀφ᾽ ὧν χείρους αἱ τῶν σωμάτων ἕξεις γίνονται, μήτι 
δὴ μεϑύοντά γε, ἀλλ᾽ ἥκιστα πάντων" ὥτοντο γὰρ ἐχ φαύλης τε καὶ ἀσυμφώνου 
χαὶ ταραχώδους χράσεως μοχϑηρὰ γίνεσϑαι τὰ σπέρματα. χκαϑόλου ὃδὲ : 
παντελῶς ὠίιοντο ῥαιϑύμου τινὸς εἶναι χαὶ ἀπροσχέπτου, τὸν μέλλοντα ζωιο- 
ποιεῖν χαὶ ἄγειν τινὰ εἰς γένεσίν τε χαὶ οὐσίαν τοῦτον μὴ μετὰ σπουδῆς πάσης 
προορᾶν, ὅπως ἔσται ὡς χαριεστάτη τῶν γινομένων ἡ εἰς τὸ εἶναί τε χαὶ ζῆν 
ἄφιξις, ἀλλὰ τοὺς μὲν φιλόχυνας μετὰ πάσης σπουδῆς ἐπιμελεῖσϑαι τῆς σχυλακείας, 
ὅπως ἐξ ὧν δεῖ καὶ ὅτε δεῖ καὶ ὡς δεῖ διακειμένων προσηνῆ γίνηται τὰ σκυλά- 
χια, ὡσαύτως δὲ χαὶ τοὺς φιλόρνιϑας, δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τοὺς λοιποὺς τῶν ἐσπου- 3}: 
ὁαχότων περὶ τὰ γενναῖα τῶν ζώιων πᾶσαν ποιεῖσϑαι σπουδὴν περὶ τοῦ μὴ 
εἰχὴ γίνεσϑαι τὰς γεννήσεις αὐτῶν, τοὺς δ᾽ ἀνϑρώπους μηδένα λόγον ποιεῖσϑαι 

τῶν ἰδίων ἐχγόνων, ἀλλ᾽ ἅμα γεννᾶν εἰχῆ τε καὶ ὡς ἔτυχε σχεδιάζοντας πάντα 

τρόπον χαὶ μετὰ ταῦτα τρέφειν τε καὶ παιδεύειν μετὰ πάσης ὀλιγωρίας. ταύ- 

την γὰρ εἶναι τὴν ἰσχυροτάτην τε χαὶ σαφεστάτην αἰτίαν τῆς τῶν πολλῶν 
ἀνθρώπων χακίας τε καὶ φαυλότητος" βοσχηματωόδη γὰρ καὶ εἰχαίαν τινὰ 
γίνεσϑαι τὴν τεχνοποιίαν παρὰ τοῖς πολλοῖς. (τοιαῦτα τὰ ὑφηγήματα καὲ ἐπι- 
τηδεύματα παρὰ τοῖς ἀνόρασιν ἐχείνοις διὰ λόγων τε καὶ ἔργων ἠσχεῖτο περὶ 
σωφροσύνης, ἄνωϑεν παρειληφόσιν αὐτοῖς τὰ παραγγέλματα ὥσπερ τινὰ πυϑὸ- 
χρηστα λόγια παρ᾽ αὐτοῦ Πυϑαγόρου). 

Ζα ἃ 206 γε}. ὅτομ. ἢ]. (1Π) (. 10, 66 Η. ἐχ τῶν ᾿Αριστοξένου Πυϑαγορικῶν 
ἀποφάσεων [ἴτ. 11). περὶ δὲ ἐπιϑυμίας τάδε ἔλεγον" εἶναι τὸ πάϑος τοῦτο 
ποικίλον χαὶ πολνειδέστατον" εἶναι δὲ τῶν ἐπιϑυμιῶν τὰς μὲν ἐπικτήτους τε 
χαὶ παρασχεναστάς, τὰς δὲ συμφύτους" αὐτὴν μέντοι τὴν ἐπιϑυμίαν ἐπιφοράν 

τινα τῆς ψυχῆς καὶ ὁρμὴν καὶ ὄρεξιν εἶναι πληρώσεως ἢ παρουσίας αἰσϑήσεως 
ἢ κενώσεως καὶ ἀπουσίας καὶ τοῦ μὴ αἰσϑάνεσϑαι. ἐπιϑυμίας δὲ ἡμαρτημένης 
τε χαὶ φαύλης τρία εἶναι εἴδη τὰ γνωριμώτατα, ἀσχημοσύνην ἀσυμμετρίαν 
ἀκαιρίαν" ἤ γὰρ αὐτόϑεν εἶναι τὴν ἐπιϑυμίαν ἀσχήμονά τε καὶ φορτικὴν χαὶ 
ἀνελεύϑερον" ἢ τοῦτο μὲν οὗ, σφοδρότερον δὲ καὶ χρονιώτερον τοῦ προσήκοντος" 
ἢ τρίτον πρὸς ταῦτα, ὅτε οὐ δεῖ χαὶ πρὸς ἃ οὐ δεῖ. 

Ζα ὃ 209---218 νε]. ΟΟΟ 18 4, 9---14. (88 ἀογβϑ θη Βοαγθοίταπρ᾽ νγῖθ [4100]. 
υπὰ ἄθῃ 2. ΤῊ. ἰσθῦθγοι Απβζαρ ὅ.τῸΒ. ἢ]. (1ΠῚ ἔ. 101,4 Μ. ἐκ τῶν ᾿Αριστοξένου 
Πυϑαγορείου [ἴτ. 20]. περὲ δὲ γενέσεως παίδων τάδε ἔλεγε" χαϑόλου μὲν φυλατ- 
τεσϑαι τὸ καλούμενον προφερές᾽ οὔτε γὰρ τῶν φυτῶν οὔτε τῶν ζώιων εὖ- 
χκαρπα τὰ προφερῆ γίγνεσϑαι" αλλὰ χρόνον τινὰ προπαρασχευάζεσϑαι τῆς 
χαρποφορίας, ἐν ὧι ἐξισχύσαντα χαὶ τετελειωμένα τὰ σώματα παρέχειν τὰ 
τε σπέρματα χαὶ τοὺς καρποὺς δεδύνηται. πολλὰ δὲ εἶναι ἐν τῶι (βίωι) ἐν 
οἷς ἡ ὀψιμαϑία ἐστὶ βελτίων οἷον χαὶ τὸ τοῦ ἀφροδισιάζειν πρᾶγμα. δέον οὖν 

ἐστι παῖδας οὕτως ἄγεσϑαι διὰ τῶν ἀσχημάτων ἀσχόλους, ὥστε μὴ μόνον μὴ 
ζητεῖν, ἀλλ᾽ εἰ δυνατὸν μηδὲ εἰδέναι τὴν τοιαύτην συνουσίαν ἐντὸς τῶν εἴκοσιν 
ἐτῶν" ὅταν δὲ καὶ εἰς τοῦτο ἀφίχηται, σπανίοις εἶναι χρηστέον τοῖς ἀφροδισίοις" 
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τοῦτο γὰρ πρός τε τὴν τῶν γεννώντων χαὶ γεννησομένων εὐεξίαν πολὺ συμ- 
βάλλεσϑαι. ἔλεγε δὲ μύτε τρυφῆς μήτε μέϑης πλήρη ταῖς γυναιξὶν εἰς τὸ 
γεννᾶν ὁμιλεῖν οὐ γὰρ οἴεται ἐκ φαύλης καὶ ἀσυμφώνου χαὶ ταραχώδους 
κράσεως εὔρυϑμα χαὶ χαλά, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀγαθὰ τὴν ἀρχὴν γίγνεσϑαι. 

9. [Αμπ1. Υ. Ρ. 230---2838 (δεῖ δὴ χαὶ περὶ τούτων τὴν Πυϑαγόρου παι- 
δεέαν παραϑέσϑαι χαὶ τὰ παραγγέλματα, οἷς ἐχρῆτο πρὸς τοὺς αὑτοῦ γνωρί- 
μους). παρεχελεύοντο οὖν οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐχ φιλίας ἀληϑινῆς ἐξαιρεῖν ἀγῶνά 
τε καὶ φιλονιχίαν, μάλιστα μὲν ἐκ πάσης, εἰ δυνατόν, εἰ δὲ μή, ἔχ γε τῆς 
πατρικῆς χαὶ χαϑόλου ἐχ τῆς πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐχ τῆς 
πρὸς τοὺς εὐεργέτας" τὸ γὰρ διαγωνίζεσϑαι ἢ διαφιλονιχεῖν πρὸς τοὺς τοιού- 
τους ἐμπεσούσης ὀργῆς ἢ ἄλλον τινὸς τοιούτου πάϑους οὐ σωτήριον. τῆς 
ὑπαρχούσης φιλίας. ἔφασαν δὲ δεῖν ὡς ἐλαχίστας ἀμυχάς τε χαὶ ἑλχώσεις 
ἐν ταῖς φιλίαις ἐγγίνεσϑαι, (τοῦτο δὲ γίνεσϑαι), ἐὰν ἐπιστῶνται εἴχειν χαὶ 
κρατεῖν ὀργῆς, ἀμφότεροι μέν, μᾶλλον μέντοι ὃ νεώτερός τε χαὶ τῶν εἰρη- 
μένων τάξεων ἔχων ἡνδήποτε. τὰς ἐπανορϑώσεις τε καὶ νουϑετήσεις, ἃς δὴ 

πιεδαρτάσεις ἐχάλουν ἐχεῖνοι, μετὰ πολλῆς εὐφημίας τε καὶ εὐλαβείας 

ὥιτοντο δεῖν γίνεσϑαι παρὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῖς νεωτέροις, καὶ πολὺ ἐμφαί- 
»νεσϑαι ἐν τοῖς νουϑετοῦσι τὸ κηδεμονικόν τε καὶ οἰχεῖον" οὕτω γὰρ εὐσχή- 
μονά τε γίνεσϑαι καὶ ὠφέλιμον τὴν νουϑέτησι.. ἐκ φιλίας μηδέποτε ἐξαιρεῖν 
πέστιν μήτε παίζοντας μήτε σπουδάζοντας" οὐ γὰρ ἔτι ῥάιδιον εἶναι διυγιᾶναι 
τὴν ὑπάρχουσαν φιλίαν, ὅταν ἅπαξ παρεμπέσηι τὸ ψεῦδος εἰς τὰ τῶν φασχόν- 
τῶν φίλων εἶναι ἤϑη. φιλίαν μὴ ἀπογινώσχειν ἀτυχίας ἕνεχα ἢ ἄλλης τινὸς 
ἀδυναμίας τῶν εἰς τὸν βίον ἐμπιπτουσῶν, ἀλλὰ μόνην εἶναι δόχιμον ἀπόγνωσιν 
φίλου τε καὶ φιλίας τὴν γινομένην διὰ κακίαν μεγάλην τε καὶ ἀνεπανόρϑωτον. 
ἔχϑραν ἑχόντα μὲν μηδέποτε αἴρεσϑαι πρὸς τοὺς μὴ τελείως κακούς, ἀράμενον 
δὲ μένειν εὐγενῶς ἐν τῶι διαπολεμεῖν, ἂν μὴ μεταπέσηι τὸ ἦϑος τοῦ διαφερο- 
μένου καὶ προσγένηται εὐγνωμοσύνη. πολεμεῖν δὲ μὴ λόγωι, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις, 
νόμιμον δὲ εἶναι καὶ ὅσιον τὸν πόλεμον, εἰ ὡς ἄνϑρωπος ἀνθρώπωι πολε- 
μήσειεν. αἴτιον (δὲ) μηδέποτε γίνεσθαι εἰς δύναμιν διαφορᾶς, (ἀλλ᾽) εὐλαβεῖ- 
σϑαι ταύτης τὴν ἀρχὴν ὡς οἷόν τε μάλιστα. ἐν τῆι μελλούσηι ἀληϑινῆι ἔσεσϑαι 
φιλίαι ὡς πλεῖστα δεῖν ἔφασαν εἶναι τὰ ὡρισμένα καὶ νενομισμένα, καλῶς δὲ 
ταῦτ᾽ εἶναι χεχριμένα χαὶ μὴ εἰχῇ, καὶ δῆτα χαὶ εἰς ἔϑος ἕχαστον χαταχεχω- 
ρισμένα δεῖν εἶναι, ὅπως μήτε ὁμιλία μηδεμία ὀλιγώρως τε χαὶ εἰχῆ γίνηται, 
ἀλλὰ μετ᾽ αἰδοῦς τε χαὶ συννοίας χαὶ τάξεως ὀρϑῆς, μήτε πάϑος ἐγείρηται 
μηδὲν εἰχῆ καὶ φαύλως καὶ ἡμαρτημένως, οἷον ἐπιϑυμία ἢ ὀργή. ὁ αὐτός τε 
λόγος καὶ κατὰ τῶν λειπομένων παϑὼν τε χαὶ διαϑέσεων. ναὶ. 101 παραδίδοται 

ὁὲ χαὶ ἄλλος τρόπος παιδεύσεως (δὺ διὰ τῶν Πυϑαγοριχὼν ἀποφάσεων κτλ. 
10. 5108. ἢ, (ΠῚ 1, 101 Η. ἐχ τ. ᾿Α. Πυϑ. ἀποφ. [ἴτ. 115] τὴν ἀληϑῆ φιλο- 

χαλίαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ἔλεγεν εἶναι" τὸ γὰρ 
ἀγαπᾶν χαὶ στέργειν τῶν χαλῶν ἐθῶν τε καὶ ἐπιτηδευμάτων ὑπάρχειν" ὡσαύ- 
τως δὲ χαὶ τῶν ἐπιστημῶν τε καὶ ἐμπειριῶν τὰς χαλὰς χαὶ εὐσχήμονας ἄλη- 
ϑῶς εἶναι φιλοχάλους, τὴν δὲ λεγομένην ὑπὸ τῶν πολλῶν φιλοχαλίαν, οἷον 
(τὴν ἐν) τοῖς ἀναγκαίοις καὶ χρησίμοις πρὸς τὸν βίον γινομένην, λάφυρά που 
τῆς ἀληϑινῆς κεῖσϑαι φιλοχαλίας. 

11. 5108. 60]. 1 6, 18 ἐ. τ. (4. Π. ἀποφ. (ἔτ. 21) περὶ δὲ τύχης τάδ᾽ ἔφασκον" 

εἶναι μέν τι καὶ δαιμόνιον μέρος αὐτῆς" γενέσϑαι γὰρ ἐπίπνοιάν τινα παρὰ 
τοῦ δαιμονίου τῶν ἀνθρώπων ἐνίοις ἐπὶ τὸ βέλτιον ἢ ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ 
εἶναι φανερῶς χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο τοὺς μὲν εὐτυχεῖς, τοὺς δὲ ἀτυχεῖς. χαταφα- 
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νέστατον δὲ εἶναι τοῦτο {τῶι) τοὺς μὲν ἀπροβουλεύτως καὶ εἰχῆι τι πράττον- 

τας πολλάχις χατατυγχάνειν, τοὺς δὲ προβουλευομένους καὶ προνοουμένους 
ὀρϑῶς τι πράττειν ἀποτυγχάνειν. εἶναι δὲ καὶ ἕτερον τύχης εἶδος, καϑ᾽ ὃ οἱ 
μὲν εὐφυεῖς χαὶ εὔστοχοι, οἱ δὲ ἀφυεῖς ἶε καὶ ἐναντίαν ἔχοντες φύσιν βλά- 
στοιεν, ὧν οἱ μὲν εὐθυβολοῖεν ἐφ᾽ ὅτι ἂν “ἐπιβάλωνται οἱ δὲ ἀποπίπτοιεν τοῦ 
σχοποῦ, μηδέποτε τῆς διανοίας αὐτῶν εὐστόχως φερομένης, ἀλλὰ « χαὶ ταρασ- 
σομένης᾽ ταύτην δὲ τὴν ἀτυχίαν σύμφυτον εἶναι καὶ οὐχ ἐπείσαχτον. 

Ἑ. ΡΥΤΗΑΘΟΒΙΒΤΕΝ ΙΝ ΕΒ ΜΙΤΤΙΕΒΕΝ ΚΟΜΟΘΙΕ. 

ΤΉσοσε. 14, ὅ τοιοῦτος πρώαν τις ἀφίχετο Πυϑαγορικταᾶς, 
ὠχρος χανυπόδητος: 

ΞσΗΟ., 2. ἃ, δι. οἱ μὲν Πυϑαγορικοὶ πᾶσαν φροντίδα ποιοῦνται τοῦ σω- 

ματος, οἱ δὲ Πυϑαγορισταὶ περιεσταλμένηι καὶ αὐχμηρᾶι διαίτηι χρῶνται. 

ι. Ατη. 1Υ̓͂ Ρ. 160 Ε' τί οὐ τοὺς Πυϑαγορικοὺς ἐχείνους ζηλοῖς; περὶ ὧν 
φησιν ᾿Αντιφάνης μὲν ἐν Μνήμασι [Π᾿ 16 ΚοΟΚ.] ταδε" 

τῶν Πυϑαγορικῶν δ᾽ ἔτυχον ἀϑλιοί τινες 
ἐν τῆι χαράδραι τρώγοντες ἅλιμα καὶ χακὰ 
τοιαῦτα συλλέγοντες (εἰς τὸν χώρυχον). 

χὠν τῶι κυρίως ᾿ Κωρύχωι᾽ δ᾽ ἐπιγραφομένωι φησί [8. 61]" 

πρῶτον μὲν ὥσπερ Πυϑαγορίζων ἐσϑίει 
ἔμψυχον οὐδέν, τῆς δὲ πλείστης τοὐβολοῦ 

μάζης μελαγχρῆ μερίδα λαμβάνων λέπει. 
Ἄλεξις δ᾽ ἐν Ταραντίνοις [8. 818]" 

οἱ Πυϑαγορίζοντες γάρ, ὡς ἀχούομεν, 
οὔτ᾽ ὄψον ἐσϑίουσιν οὔτ᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἕν 
ἔμψυχον, οἶνόν τ᾽ οὐχὶ πίνουσιν μόνοι. 
- Ἐπιχαρίδης μέντοι κύνας χατεσϑίει, 

ὃ τῶν Πυϑαγορείων εἷς. --- ἀποχτείνας γέ που" 
οὐχέτι γάρ ἐστ᾽ ἔμψυχον. 

προελϑὼν τέ φησι" 
Πυϑαγορισμοὶ χαὶ λόγοι 

λεπτοὶ διεσμιλευμέναι τε φροντίδες 

τρέφουσ᾽ ἐχείνους, τὰ δὲ καϑ᾽ ἡμέραν τάδε" 
10 ἄρτος χαϑαρὸς εἷς ἑκατέρωι, ποτήριον 

ὕδατος" τοσαῦτα ταῦτα. --- δεσμωτηρίου 
λέγεις δίαιταν᾽ πάντες οὕτως οἱ σοφοὶ 
διάγουσι καὶ τοιαῦτα χαχοπαϑοῦσί που; 
-- τρυφῶσιν οὗτοι πρὸς ἑτέρους. ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι 

158 Μελανιππίδης ἑταῖρός ἐστι χαὶ Φαων 

χαὶ Φυρόμαχος καὶ Φᾶνος, οἱ δι᾿ ἡμέρας 
δειπνοῦσι πέμπτης ἀλφίτων χοτύλην μίαν; 

[1δὺ ῬΏΔΟΣ πϊξ ἄθιη Αὐσίθ ἰἀθπβοι, ἀοὺ ῃδοὶ δὶ. ΧΥῪΥ͂ 486 ποῦθῃ ΕΌΤΥΡΒΟΣ, 

ῬΒΙβάομ, Αὐϊβίοῃ 818 γογ. νοὴ [Β]ΡρὈ.] περὶ διαίτης ὑγιεινῆῖς φοπδηπὶ πΊὶσα ἢ) 
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καὶ ἐν Πυϑαγοριζούσηι [.. 810]: 

ἡ δ᾽ ἑστίασις ἰσχάδες χαὶ στέμφυλα 
καὶ τυρὸς ἔσται" ταῦτα γὰρ ϑύειν νόμος 

τοῖς Πυϑαγορείοις. --- νὴ Δί᾽, ἱερεῖον μὲν οὖν, 
δ ὁποῖον ἂν κάλλιστα καὶ βέλτιστ᾽ ἔχηι. 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 

ὅ ἔδει ϑ᾽ ὑπομεῖναι μιχροσιτίαν, ῥύπον 
ὁῖγος, σιωπήν, στυγνότητ᾽, ἀλουσίαν. 

2. -- ΤΆ Ρ. 161 Ἀριστοφῶν δ᾽ ἐν Πυϑαγοριστῆι [Π 219 Καὶ] 
10 πρὸς τῶν ϑεῶν οἰόμεϑα τοὺς πάλαι ποτέ, 

τοὺς Πυϑαγοριστάς, γινομένους ὄντως ῥυπᾶν 
ἑχόντας ἢ φορεῖν τρίβωνας ἡδέως; 
οὐχ ἔστι τούτων οὐδέν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ" 

ὅ ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγχης, οὐκ ἔχοντες οὐδὲ ἕν 
15 τῆς εὐτελείας πρόφασιν εὑρόντες καλὴν 

ἕρους ἔπηξαν τοῖς πένησι χρησίμους" 
ἐπεὶ παράϑες αὐτοῖσιν ἰχϑῦς ἢ κρέας, 
χἂν μὴ κατεσϑίωσι χαὶ τοὺς δαχτύλους, 

10 ἐϑέλω χρέμασϑαι δεχάχις. 

20 8. Ῥιοο. ΥΙΠ 81. 38 ἔσχωψε δ᾽ αὐτὸν Κρατῖνος [11 290 Κὶ) μὲν ἐν Πυ- 
ϑαγοριζούσηι" ἀλλὰ καὶ ἐν Ταραντίνοις φησὶν οὕτως" 

ἔϑος ἐστὶν αὐτοῖς, ἄν τιν(α) ἰδιώτην ποϑέν 
λάβωσιν εἰσελϑόντα, διαπειρώμενον 
τῆς τῶν λόγων ῥώμης ταράττειν χαὶ χυχᾶν 

25 τοῖς ἀντιϑέτοις, τοῖς πέρασι, τοῖς παρισώμασιν, 
δ τοῖς ἀποπλάνοις, τοῖς μεγέϑεσιν νουβυστικώς. 

ΙΜνησίμαχος δ᾽ ᾿Αλχμαίωνι [Π 486 Κι)" 

ὡς Πυϑαγοριστὶ ϑύομεν τῶι Δοξίαι 
ἔμψυχον οὐδὲν ἐσϑίοντες παντελῶς. 

80 (38) ᾿ἀριστοφῶν Πυϑαγοριστῆι [Π 280 ΚΙ] 

ἔφη [τε] χαταβὰς ἐς τὴν δίαιταν τῶν χάτω 
ἰδεῖν ἑχάστους, διαφέρειν δὲ πάμπολυ 
τοὺς Πυϑαγοριστὰς τῶν νεχρῶν᾽ μόνοισι γὰρ 
τούτοισι τὸν Πλούτωνα συνσιτεῖν ἔφη 

8ὅ 5. δι᾿ εὐσέβειαν. --- εὐχερὴ ϑεὸν λέγεις, 
εἰ τοῖς ῥύπου μεστοῖσιν ἥδεται ξυνών. 

ἔτι ἐν τῶι αὐτῶι" 
ἐσϑίουσί τε 

λάχανώ τε καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοις ὕδωρ᾽ 
40 φϑεῖρας δὲ καὶ τρίβωνα τήν τ᾿ ἀλουσίαν 

10 οὐδεὶς ἂν ὑπομείνειε τῶν ἑτέρων (νεχρῶν). 
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804 46. ΑΝΑΧΑΘΟΗΑΞΚΒ 

406, ΑΝΑΧΑΘΌΟΒΑΞ. 
Α. ΤΕΒΕΝ ὕΝῸ ΠΕΗΒΕ. 

[ΕΒΕΝ. 

1. ΤΑ βατιῦβ θιοο. Π 6---15. 

᾿Αναξαγόρας Ἡγησιβούλον ἢ Εὐβούλου Κλαζομένιος. οὗτος 
ἤχουσεν ᾿Αναξιμένους, καὶ πρῶτος τῆι ὕληι νοῦν ἐπέστησεν, ἀρξά- 
μδνος οὕτω τοῦ συγγράμματος, ὅ ἐστιν ἡδέως χαὶ μεγαλοφρόνως 

ἡρμηνευμένον᾽ “πάντα χρήματα ἦν ὅμοῦ' εἶτα ὁ νοῦς ἐλθὼν 
αὐτὰ διεχόσμησεν. [πα ἵτ. 17 ΒοΒΔΌθΔΟΒ; γρῖ. υαηΐθη ἔτ. 1]. σπεαρὸ 
καὶ Νοῦς ἐπεχλήϑη, καί φησι περὶ αὐτοῦ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοες 

οὕτω [ἴν. 24]" 
χαί που ᾿Αναξαγόρην φάσ᾽ ἔμμεναι, ἄλχιμον ἥρω 
Νοῦν, ὅτι δὴ νόος αὐτῶι, ὃς ἐξαπίνης ἐπεγείρας 
πάντα συνεσφήχωσεν ὅμοῦ τεταραγμένα πρόσϑεν. 

οὗτος εὐγενείαι χαὶ πλούτωι διαφέρων ἦν, ἀλλὰ καὶ μεγαλοφρο- 
σύνηι, ὅς γε τὰ πατρῶια τοῖς οἰχείοις παρεχώρησε. αἰτιαϑεὶς 

γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς ἀμελῶν᾽ τί οὖν, ἔφη, οὐχ ὑμεῖς ἐπιμελεῖσϑε ; 
χαὶ τέλος ἀπέστη χαὶ περὶ τὴν τῶν φυσικῶν ϑεωρίαν ἦν οὐ φρον- 
τίζων τῶν πολιτικῶν. ὅτε καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα “οὐδέν σοι μέλει 

τῆς πατρίδος; εὐφήμει, ἔφη, ἐμοὶ γὰρ χαὶ σφόδρα μέλει τῆς 
σπατρίδος᾽ δείξας τὸν οὐρανόν. 

λέγεται δὲ χατὰ τὴν Ξέρξου διάβασιν εἴχοσιν ἐτῶν εἶναι, βε- 
βιωχέναι δὲ ἑβδομήχοντα δύο. φησὶ δ᾽ ᾿Απολλόδωρος ἐν τοῖς 
Χρονιχοῖς [ἴτ. 86 Φ4ο00γ})} γεγενῆσϑαι αὐτὸν τῆι ἑβδομηχοστῆι ὀλυμ- 
πιάδιε [600 --- 497], τεϑνηχέναι δὲ τῶι πρώτωι ἔτει τῆς ἔβδο- 
μηχοστῆς [ὀγδοηκοστῆς ϑοα]ρου] ὀγδόης [468 πδοὶ ἃ. Ηάβ88β.; 428 πδοῖὶ 
ΘΔ] ρου]. ἤρξατο δὲ φιλοσοφεῖν ᾿ϑήνησιν ἐπὶ Καλλίου [45δ6; οἂοτ 
-- Καλλιάδου 480] ἐτῶν εἴχοσιν ὦν, ὥς φησι 4ημήτριος ὅ Φα- 
ληρεὺς ἐν τῆι τῶν ἀρχόντων ἀναγραφῆι [ΕἘῊ 6 11 862 ἔτ. 2], ἔνϑα 

χαέ φασιν αὐτὸν ἔτη διατρῖψαι τριάχοντα. 
οὗτος ἔλεγε τὸν ἥλιον μύδρον εἶναι διάτπευρον [τὶ ἔτ. 24 βομδυθ.] 

χαὶ μείζω τῆς Πελοττοννήσου᾽ οἱ δέ φασι Τάνταλον. τὴν δὲ σε- 
λήνην οἰκήσεις ἔχειν, ἀλλὰ καὶ λόφους χαὶ φάραγγας ἰγ6]. ἔτ. 4]. 
ἀρχὰς δὲ τὰς ὁμοιομερείας᾽" χαϑάπερ γὰρ ἐχ τῶν ψηγμάτων λεγο- 
μένων τὸν χρυσὸν συνεστάναι, οὕτως ἐχ τῶν ὁμοιομερῶν μιχρῶν 

σωμάτων τὸ πᾶν συγχεχρίσϑαι. χαὶ νοῦν μὲν ἀρχὴν χινήσεως" 

τῶν δὲ σωμάτων τὰ μὲν βαρέα τὸν χάτω τόπον, ὡς τὴν γῆν᾽ τὰ 

δὲ χοῦφα τὸν ἄνω ἐπισχεῖν, ὡς τὸ πῦρ᾽ ὕδωρ δὲ χαὶ ἀέρα τὸν 

θ 



Α. 1. (ΔΙΟ6. Π θ---12). ΤΕΒΕΝ. 808 

μέσον. οὕτω γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς πιλατείας οὔσης τὴν ϑάλατταν ὑπο- 

στῆναι διατμισθϑέντων ὑττὸ τοῦ ἡλίου τῶν ὑγρῶν. τὰ δ᾽ ἄστρα 9 
χατ᾽ ἀρχὰς μὲν ϑολοειδῶς ἐνεχϑῆναι, ὥστε χατὰ χορυφὴν τῆς γῆς 

τὸν ἀεὶ φαινόμενον εἶναι πόλον, ὕστερον δὲ τὴν ἔγχλισιν λαβεῖν. 
ὅ χαὶ τὸν γαλαξίαν ἀνάχλασιν εἶναι (τῶν ὑπὸ) φωτὸς ἡλιαχοῦ μὴ 
χκαταλαμπομένων [τῶν] ἄστρων. τοὺς δὲ κομήτας σύνοδον τιλανητῶν 
φλόγας ἀφιέντων᾽ τούς τε διάιττοντας οἷον σπινϑῆρας ἀπὸ τοῦ 

ἀέρος ἀποτεάλλεσϑαι. ἀνέμους γένεσϑαι λετιτυνομένου τοῦ ἀέρος 

ὑττὸ τοῦ ἡλίου. βροντὰς σύγχρουσιν νεφῶν" ἀστραπὰς ἔχτριψιν 
10 γεφῶν᾽ σεισμὸν ὑπονόστησιν ἀέρος εἰς γῆν. ζῶια γίνεσϑαι ἐξ 

ὑγροῦ χαὶ ϑερμοῦ χαὶ γεώδους, ὕστερον δὲ ἐξ ἀλλήλων" καὶ ἄρρενα 

μὲν ἀπὸ τῶν δεξιῶν, ϑήλεα δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν. 
φασὶ δ᾽ αὐτὸν προειπεῖν τὴν “τερὶ Αἰγὸς ποταμοὺς γενομένην 10 

τοῦ λίϑου τττῶσιν, ὃν εἶπεν ἐχ τοῦ ἡλίου πεσεῖσϑαι. ὅϑεν χαὶ 

Εὐριπίδην, μαϑητὴν ὄντα αὐτοῦ, χρυσέαν βῶλον εἰπεῖν τὸν ἥλιον 
ἐν τῶι Φαέϑοντι [ΕἼῸ( ἔτ. 788]. ἀλλὰ καὶ εἰς ᾿λυμπίαν ἐλϑόντα 
ἐν δερματίνωι χαϑίσαι, ὡς μέλλοντος ὕσειν᾽ χαὶ γενέσϑαι. πρός 

τε τὸν εἰπόντα, εἰ τὰ ἐν Ἰαμψάχωι ὄρη ἔσται ποτὲ ϑάλαττα, 

φρασὶν εἰπεῖν" ᾿ ἐάν γε ὅ χρόνος μὴ ἐπιλίπηι: ἐρωτηϑείς ποτε, εἰς 
0 τί γεγέννηται “εἰς ϑεωρίαν, ἔφη, ἡλίου χαὶ σελήνης καὶ οὐρανοῦ: 

χερὸς τὸν εἰπόντα ᾿ἐστερήϑης ᾿ϑηναίων᾽ “οὐ μὲν οὖν, ἔφη, ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνοι ἐμοῦ’ ἰδὼν τὸν αυσώλου τάφον ἔφη ᾿ τάφος πολυτελὴς 
μἰβορῥυμεέν ἡ ἐστὶν οὐσίας εἴδωλον. πρὸς τὸν δυσφοροῦντα ὅτι 11 

ἐτεὶ ξένης τελευτᾶι ἱπανταχόϑεν, ἔφη, ὁμοία ἐστὶν ἡ εἰς ἅιδου 

25 χατάβασις᾽. δοχεῖ δὲ τιρῶτος, χαϑά φησι Φαβωρῖνος ἐν ΠἊαντο- 
δαπτῆι ἱστορίαι [ΕἘῊἨ6 1Π δὅ81 ἔτ. 26] τὴν Ὁμήρου ττοίησιν ἀποφή- 
νασϑαι εἶναι περὶ ἀρετῆς χαὶ διχαιοσύνης᾽ ἐπὶ τιλεῖον δὲ πιροστῆ- 
γαι τοῦ λόγου ἤϊητρόδωρον τὸν “αμψαχηνόν, γνώριμον ὄντα αὖὐ- 

τοῦ, ὃν χαὶ πρῶτον σπουδάσαι τοῦ ποιητοῦ ττερὶ τὴν φυσιχὴν πρα- 

80 γματείαν. τιρῶτος δὲ ᾿ναξαγόρας χαὶ βιβλίον ἐξέδωχε συγγραφῆς 
[5.3.812,1]. φησὶ δὲ Σιληνὸς ἐν τῆι τιρώτηι τῶν ᾿Ιστοριῶν [ΠῊ6 ΠΙ 
100 ἔτ, 6] ἐγχεὶ ἄρχοντος “Τη(μοτίωνος) [Ὁ, 470] μύλου λέϑον ἐξ οὐρα- 
γοῦ πεσεῖγν᾽ τὸν δὲ ᾿Αναξαγόραν εἰπεῖν ὡς ὅλος ὁ οὐρανὸς ἐχ 1 

λίϑων συγκέοιτο᾽ τῆι σφοδρᾶι δὲ “τεριδινήσει συνεστάναι καὶ ἀνε- 

8ὅ ϑέντα χατενεχϑήσεσϑαι. ττερὶ δὲ τῆς δίχης αὐτοῦ διάφορα λέγε- 

ται. Σωτίων μὲν γάρ φησιν ἐν τῆι 4ιαδοχῆι τῶν φιλοσόφων ὑπὸ 

Κλέωνος ἀὐτὸν ἀσεβείας χριϑῆναι, διότι τὸν ἥλιον μύδρον ἔλεγε 

διάπυρον" ἀπτολογησαμένου δὲ ὑττὲρ αὐτοῦ Περιχλέους τοῦ μαϑη- 

τοῦ, πέντε ταλάντοις ζημιωϑῆναι χαὶ φυγαδευϑῆναι. Σάτυρος δ᾽ 

40 ἐν τοῖς Βίοις [ΕῊΕἘ ΠΙ 108 ἔν. 14] ὑπὸ Θουχυδίδου φησὶν εἰσαχϑῆναι 

1915, Εταρπι. ἀ. Ὑ ΥΒΟ ΚΓ, 20 

»-» ὧι 
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τὴν δίχην, ἀντιπτολιτευομένου τῶι Περιχλεῖ᾽ χαὶ οὐ μόνον ἀσεβείας, 

ἀλλὰ χαὶ μηδισμοῦ" χαὶ ἀπόντα χαταδιχασϑῆναι ϑανάτωι. ὅτε 13 

χαὶ ἀμφοτέρων αὐτῶι πιροσαγγελέντων, τῆς τε χαταδίχης καὶ τῆς 

τῶν τταίδων τελευτῆς, εἰπεῖν σιερὶ μὲν τῆς χαταδίχης, ὅτε ἄρα 
᾿χἀχείνων χἀμοῦ πάλαι ἡ φύσις χατεψηφίσατο᾽, ττερὶ δὲ τῶν σπεαί- 
δων, ὅτι “ἤιδειν αὐτοὺς ϑνητοὺς γεννήσας. (οἱ δ᾽ εἰς Σόλωνα τοῦτο 
ἀναφέρουσιν, ἄλλοι εἰς Ξενοφῶντα.) τοῦτον δὲ χαὶ ϑάψαιε ταῖς 

ἐδέαις χερσὶν αὐτοὺς “ημήτριός φησιν ὅ Φαληρεὺς ἐν τῶι Περὶ 
γήρως. Ἕρμιππος δ᾽ ἐν τοῖς Βίοις [ΕῊ ( 1Π 48 ἢ΄. 81] φησίν, ὅτι 
χαϑείρχϑη ἐν τῶι δεσμωτηρίωι τεϑνηξόμενος. Περιχλῆς δὲ τταρελ- 

ϑὼν εἶπεν, εἴ τι ἔχουσιν ἐγχαλεῖν αὑτῶι χατὰ τὸν βίον᾽ οὐδὲν δὲ 
εἰπόντων ἱχαὶ μὴν ἐγώ, ἔφη, τούτου μαϑητής εἰμι μὴ οὖν διαβο- 

λαῖς ἐπαρϑέντες ἀποχτείνητε τὸν ἄνϑρωπον, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πεισϑέν- 
τες ἄφετε. χαὶ ἀφείϑη" οὐχ ἐνεγχὼν δὲ τὴν ὕβριν αὑτὸν ἐξήγα- 

γεν. Ἱερώνυμος δ᾽ ἐν τῶι δευτέρωι τῶν Σ:τοράδην ὑπομνημάτων 14 
[ἔτ 9 Ἠ11.} φησίν, ὅτε ὃ Περικλῆς τιαρήγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ διχα- 
στήριον, διερρυηχότα χαὶ λετιτὸν ὑπτὸ νόσου, ὥστε ἐλέωε μᾶλλον ἢ 
χρίσει ἀφεϑῆναι. χαὶ τὰ μὲν περὶ τῆς δίχης αὐτοῦ τοσαῦτα. 

ἔδοξε δέ ττως καὶ ““ημοχρίτωι ἀπεχϑῶς ἐσχηχέναι ἀποτυχὼν τῆς 

χπιρὸς αὐτὸν χοινολογίας. χαὶ τέλος ἀποχωρήσας εἰς “άμιψνακον 

αὐτόϑι κατέστρεψεν. ὅτε χαὶ τῶν ἀρχόντων τῆς πόλεως ἀξιούν- 

των τί βούλεται αὐτῶι γενέσθαι, φάναι, ἱτοὺς παῖδας ἐν ὧν ἂν 

ἀποϑάνηι μηνὶ χατ᾽ ἔτος παίζειν συγχωρεῖν. χαὶ φυλάττεται τὸ 
ἔϑος ἔτι χαὶ νῦν. τελευτήσαντα δὴ αὐτὸν ἔϑαιναν ἐντίμως οἱ 1ὅ 

«“Ἰαμιναχηνοὶ καὶ ἐτεέγρανψψαν" : 

ἐνθάδε, “τλεῖστον ἀληϑείας ἐττὶ τέρμα περήσας 
οὐρανίου χόσμου, κεῖται ᾿ἠναξαγόρας. 

ἔστι καὶ ἡμῶν εἰς αὐτόν" 

ἠέλιον πυρόεντα μύδρον ποτ᾽ ἔφασχεν ὑτεάρχειν, 
καὶ διὰ τοῦτο ϑανεῖν μέλλεν ᾿Αναξαγόρας" 

ἀλλ᾽ ὁ φίλος Περιχλῆς μὲν ἐρύσατο τοῦτον, ὅ δ᾽ αὑτὸν 
ἐξάγαγεν βιότου μαλϑαχίηι σοφίης. 

γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς ᾿Αναξαγόραι, ὧν ἐν οὐδενὶ τιάντα []" 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἦν ῥήτωρ ᾿Ισοχράτειος" ὅ δὲ ἀνδριαντοτιοιός, οὗ μέμνη- 
ται ᾿Αντίγονος [Ρ. 10 ὙΥΊ14π|.}" ἄλλος γραμματικὸς Ζηνοδότειος. 

3. ἨΑΆΡοΟΟΙ. ᾿4. σοφιστὴς Ἡγησιβούλον υἱὸς Κλαζομένιος ᾿Αναξιμένους 
μαϑητὴς Μιλησίου. Νοῦς δ᾽ ἐπεχαλεῖτο, ἐπεὶ ὕλην τε χαὶ νοῦν πάντων 
φρουρὸν εἶπεν. οὗτός ἐστιν ὁ τὸν ἥλιον μύδρον εἰπὼν διάπυρον. 

8, ϑσιν. 4. --- διάπυρον ἴϑυ8 π. 2], τουτέστι πύρινον λίϑον. ἔφυγε δὲ 
ἐξ ᾿Αϑηνῶν Περικλέους αὐτῶι συνειπόντος. καὶ ἐλϑὼν ἐν Παμψάχωι ἐχεῖσε 
χαταστρέφει τὸν βίον ἀποχαρτερίσας. ἐξήγαγε δὲ τοῦ ζῆν ἑαυτὸν ἐτῶν ὃ, 
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διότι ὑπ᾿ ᾿Αϑηναίων ἐνεβλήϑη ἐν δεσμωτηρίωι οἷά τινα καινὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ 
παρεισφέρων. 

4, ΟὙὐβιχ,. ο. Δα}. 1 Ρ. 12 Β [88 Επι. ΟΠ τΌΗ. -ὸι Ηΐθγοη. ἃ, Αδν. 1590 --Ξ ΟἹ. 
10, 1 τα 600] ἑβδομηκοστῆι ὀλυμπιάδι φασὶ γενέσϑαι Δημόκριτον χαὶ ᾿Αναξα- 
γόραν φιλοσόφους φυσικοὺς ὁμοῦ τε χαὶ Ἡράκλειτον τὸν ἐπίχλην Σχοτεινόν. 
Επι8. (Ηἴθγ.) ἃ. ΑΌν. 1651 [0]. 80, 1 - 400] 44. γεογίξιιγ. νρὶ. ζὰὟ Α 18. 

ὅ. Θιοα. ΙΧ 41 γέγονε δὲ [ΠοιποΚαΪ] τοῖς χρόνοις, ὡς αὐτὸς φησιν ἐν 
τῶι Μιχρῶι διαχόσμωι, νέος κατὰ πρεσβύτην ᾿Αναξαγόραν, ἔτεσιν αὐτοῦ νεώ- 
τερος τετταράχοντα. συντετάχϑαι δέ φησιν τὸν Μιχρὸν διάχοσμον ἔτεσιν 
ὕστερον τῆς Ἰλίου ἁλώσεως τριάκοντα χαὶ ἑπταχοσίοις. ΙΧ 84 ὕστερον δὲ 
“ευχίππωι παρέβαλε [Ὀϑιηοαϊε] χαὶ ᾿ἀναξαγόραι κατά τινὰς ἔτεσιν ὧν αὐτοῦ 
νεώτερος τετταράχοντα. Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν Παντοόδαπῆι ἱστορίαι ([ΕἨ6 
ΠΙ δ82 ἴν. 83] λέγειν Δημόκριτον περὶ ᾿ἀναξαγόρον, ὡς οὐχ εἴησαν αὐτοῦ αἱ 
δόξαι αἵ τε περὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ἀλλὰ ἀρχαῖαι" τὸν δὲ ὑφηιρῆσϑαι. 85. δια- 
σύρειν τε αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς διακοσμήσεως καὶ τοῦ νοῦ ἐχϑρώς ἔχοντα πρὸς 

αὐτόν, ὅτι δὴ μὴ προσήκατο αὐτόν. πῶς οὖν χατά τινας ἀχήκοεν αὐτοῦ; 
θ. Ῥαπτοβτε. Υ. ΑΡ0]]. Π ὃ γ. 460,22 Καγβθι. ἀχούων, ᾿ἀπολλώνιε, τὸν 

μὲν Κλαζομένιον ᾿Αναξαγύραν ἀπὸ τοῦ χατὰ Ἰωνίαν Μίμαντος ἐπεσχέφϑαι 
τὰ ἐν τῶι οὐρανῶι, Θαλῆν τε τὸν Μιλήσιον ἀπὸ τῆς προσοίχου Ὕυχάλης κτλ. 

1. ὅ1Ηλ8. ΧΙΨΥ͂ ρ. θ46 Κλαζομένιος δ᾽ ἦν ἀνὴρ ἐπιφανὴς ᾿Α4. ὃ φυσικὸς, 
᾿Αναξιμένους ὁμιλητὴς τοῦ Μιλησίου" διήχουσαν δὲ τούτου ᾿Αρχέλαος ὃ φυσικὸς 
καὶ Βυριπίδης ὃ ποιητής. Ἐπ. ἘΝ Χ 14,13 ὃ δὲ ᾿Αρχέλαος ἐν Λαμψάχωι διεδέξατο 
τὴν σχολὴν τοῦ ᾿Αναξαγόρου. Οτεμ. βίοι. 1 63 Ρ. 852 Ρ. μεϑ᾽ ὃν [Α ΠΑΧΙΠΊΘΠΘ8) 
᾿Α. Ἡγησιβούλον Κλαζομένιος" οὗτος μετήγαγεν ἀπὸ τῆς Ἰωνίας ᾿4Αϑήναζε τὴν 
διατριβήν. τοῦτον διαδέχεται ᾿Αρχέλαος, οὗ Σωκράτης διήκουσεν. Αι, ἰδέ, 
ΡὮΠ. 8. (Ὁ. 599] τὸν ᾿Αναξιμένην υἷῳ . ᾿Αναξαγόρου καϑηγητὴν γενέσϑαι παρε- 

σχεύασεν, οὗτος δὲ τὴν Μίλητον ἀπολελοιπὼς ἧκεν εἰς τὰς ᾿Αϑήνας καὶ 

᾿Αρχέλαον τὸν ᾿Αϑηναῖον πρῶτον εἰς φιλοσοφίαν παρώρμησεν. 

8. ΞΊΜΡΙ, Ρῃγ8. 2ὅ, 19 [ς. 21, 1 5. 162) ᾿Εμπεδοχλῆς ὃ ᾿ἀχραγαντῖνος οὐ 
πολὺ κατόπιν τοῦ ἀναξαγόρου γεγονώς. Υρὶ. ΑτκτρΑμαβ δον ἘπηροάοκΙοθ 818 
ΟΠ Ὦ]οΥ ἄθ8. ΑΠΑΧΑρΡΌΓαΒ ΟὔΘη 5. 150, 817. ΑἘΙΒΤΟΥ. ΜοΌΡΙ.. Α 8 [5.. 514,26]. 

9, ΡΈρΟΙ, δα Ἐπ]. Ρ. θὅ, 21 [8. ΟὔΘη 3, 280, 15] μετὰ δὲ τοῦτον [Ῥγίμᾶ- 
ΦΟΓΆ5] 4. ὃ Κλαζομένιος πολλῶν ἐφήψατο τῶν χατὰ γεωμετρίαν καὶ Οἶνο- 
πίδης ὁ Χίος ὀλίγωι νεώτερος ὧν ᾿Αἀναξαγόρου. 

10. ΟἜρβεν. 1 1θῦὕ, 18 ΒΕΚΚ. χαὲ γάρ, ὡς Ἕλληνες ἱστοροῦσι, καὶ Φερε- 
χύδης ὃ Σύριος καὶ Πυϑαγόρας ὃ Σάμιος καὶ ᾿4. ὃ Κλαζομένιος καὶ Πλάτων 
ὁ ᾿4ϑηναῖος πρὸς τούτους [Αοργρίοι] ἐξεδήμησαν ϑεολογίαν καὶ φυσιολογίαν 
ἀκριβεστέραν μαϑήσεσϑαι παρ᾽ αὐτῶν ἐλπίσαντες. ΑΜΜ. Ματγορ}}. ΧΧΙῚΙ 10, 22 
ἤῖς (Βς. οχ ἀδρυρξέοιτιμ βου ϊβ ΔΥΌ  πΪ8) Α(. ἰαρί68 6 οαοῖο ἰαρϑιιγο8 εὐ ριιέξαϊοηι 
ριον οοπἐγοσίατι8 ἐγοηιοῦοβϑ {{ξιγῸ8 ργαραϊαογαΐ ἐεγγαο. αὶ. ΧΧῚΤΙ 8, ὅ. 

11. Αδαμ. ῬΑ. ὁρ. 81 ἀφ᾽ οὗ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ὁ λίϑος ἔπεσε, καὶ 
Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη 5ΔΔΔ, ἔτη ΒΗΠ ἄρχοντος ᾿Αϑήνησι 
Θεαγενίδου [469,8]ὲ.0 Ῥιακν. Ν. Η. Π| 149 οοἰοῦγαπὲ Ογαροὶ Απασοφογαη ΟἸαζοριο- 
γεν οἱψνρίααὶβ δορίμασοδίηιαε οοΐαυας βοοιιθο ὠππὸ [468,17] ργαεαϊιαδβδε οαθ- 

ἰοβένιηι ᾿ἰξέογαγιθη βοϊοπέϊα φυῖδιι8 αἰοῦνι8 ϑακιὶ οαϑιγίθη ο886ὲ 6 8οῖθ, ἑάψιιδ 
ἐασίιν ἐπίογαάϊ, ἴῃ ΤἼγαοῖας ραγίε αὐ Αφροβ Πιθιθη, φιὶ Ἰαρὶβ οἰΐαηι Ἡλθῖο οϑέθῃ- 
αἴένο πιαρηὶξιιαϊνιο υοῖ8. οοἴογε αἀιιϑίο, οοπιοίας φμοφια ἐἰ18. ποοίϊδιιδ Παρσγαηΐε. 
φιοὰ 8ὲ φιιῖθ ργαραϊοίιην ογοάαΐ, ϑηνμὶ χαξοαξμν Ἠδοθ886 ὁ8ὲ ἠιϊαϊογὶβ ηιϊγασιῖὶ 

205 
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ἀϊυϊηϊέαίοηι Απασαφογας [εἶδ86, δοϊυΐχιι γογθὶ παΐεγαο ἐπ οὶ δοίην δὲ σον Γιπαὶ 
οηυῖα, δὶ αὐ ἴρ86 8ο] ἰαρὶβ 6886 αἰ ιρθηχμαηι ἰαρίάοηι ἴθ οο ζιιῖ886 ογεάδαξαν. 

ἀοοϊάογε ἑαηιθν ογοῦγο ποὴ ογὶἑ αἀμϑιθη. [Ι1κ ΑΡψαάϊ σψνιμαϑῖο οὶ σὰ οαμβα 
οοἰλέμν ποάαίοφψιιε ηιοηίοιβ χφιεϊάδηι, 864 χμθὴλ ἔπ ηιοάϊα ἑογγαγμηι οαδιγμνι ἑάδηι 
Α. γναοράϊαῖδδε παγγαΐιν. [ἀδῆδοι 1, Τγὰ. ἃ. οϑί. 1 5. 14, 15 7.1 Ετσβ. ΟἝτοι. 
(Β΄6γ.) ἰαρὶβ ἐπι Αδρὶβ ἡιιυὶο ἀδ οαεῖο γωὶϊξ ἃ. ΑΌτν. 1551 [0]. 18, 8 τὸ 466). 

12. Ῥυστ. ἴγ8. 12 οἱ δὲ χαὶ τὴν τοῦ λίϑου πτῶσιν ἐπὲ τῶι πάϑεε τούτωι 
σημεῖόν φασι γενέσϑαι᾽" χατηνέχϑη γὰρ ὡς ἡ δόξα τῶν πολλῶν, ἐξ οὐρανοῦ 
παμμεγέϑης λίϑος εἰς Αἰγὸς ποταμούς. χαὶ δείχνυται μὲν ἔτι νῦν σεβομένων 

αὐτὸν τῶν Χερρονησιτῶν" λέγεται δὲ ᾿Αναξαγόραν προειπεῖν, ὡς τῶν κατὰ 
τὸν οὐρανὸν ἐνδεδεμένων σωμάτων γενομένου τινὸς ὀλισϑήματος ἢ σάλου 
ῥίψις ἔσται χαὶ πτῶσις ἑνὸς ἀπορραγέντος᾽ εἶναι δὲ χαὶ τῶν ἄστρων ἕχαστον 

οὐχ ἐν ἧι πέφυχε χώραι" λιϑώδη γὰρ ὄντα χαὶ βαρέα λάμπειν μὲν ἀντερείσει 
καὶ περιχλάσει τοῦ αἰϑέρος, ἕλχεσϑαι δὲ ὑπὸ βίας σφιγγόμενα δίνηι χαὶ τόνωι 
τῆς περιφορᾶς ὡς που καὶ τὸ πρῶτον ἐχρατήϑη μὴ πεσεῖν δεῦρο τῶν ψυχρῶν 
χαὶ βαρέων ἀποχρινομένων τοῦ παντές ... τῶι δ᾽ ᾿ἀναξαγόραι μαρτυρεῖ καὶ 

Δαΐμαχος ἐν τοῖς Περὶ εὐσεβείας [ἘῊ6 Π 441 ἔτ, 5] ἱστορῶν, ὅτι πρὸ τοῦ 
πεσεῖν τὸν λίϑον ἐφ᾽ ἡμέρας ἑβδομήχοντα πέντε συνεχῶς χατὰ τὸν οὐρανὸν 
ἑωρᾶτο πύρινον σῶμα παμμέγεϑες, ὥσπερ νέφος φλογοειδὲς χτλ. ΑἿἷϑ ἀοΓ 
ΕΥνδμπθαηρ ἀθ5 Μρίθογβ βίδιηπις αἀἷἰθ Εσβηθηρ ἀο85. Α. οὶ ῬΒ6}}. 46 ἰαρίάᾶ. 
20 [5. οὔθη 5. 112. 28]. 

18. Ῥυστ. Ῥουΐοὶ. 16 [8 Ιοη Ὁ] ὁ δὲ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν τοιαύτην συνέχων 
ἀκρίβειαν εἷς ἣν οἰχέτης Εὐάγγελος, ὡς ἕτερος οὐδεὶς εὖ πεφυχὼς ἢ κατε- 
σχευασμένος ὑπὸ τοῦ Περικλέους πρὸς οἰχονομίαν. ἀπεναντία μὲν οὖν ταῦτα 
τῆς ᾿Αναξαγόρου σοφίας, εἰ γε καὶ τὴν οἰχίαν ἐχεῖνος ἐξέλιπε καὶ τὴν χώραν 
ἀφῆκεν ἀργὴν καὶ μηλόβοτον ὑπ᾽ ἐνθουσιασμοῦ καὶ μεγαλοφροσύνης. ῬιιΑτ. 
Ηΐρρ. πι. 2838 Α χαταλειφϑέντων γὰρ αὐτῶι ἰΑλᾶχ.] πολλῶν χρημάτων κατα- 
μελῆσαι καὶ ἀπολέσαι πάντα᾽ οὕτως αὐτὸν ἀνόητα σοφίζεσϑαι. 

14. ΤΕΒτσσ,,. ΑΡοΐορ. 46 ἀπαχαφογαβ [ἢ] ἀεροδίξιηι ᾿οδ(ρὶ γϑιιϑ ἀεποφαυϊέ. 

16. Ῥιάτ. Ῥῃδρᾶγ, 269) -- ΟΑΚινδυνεύει, ὦ ἄριστε, εἰχότως ὃ Περικλῆς 

πάντων τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσϑαι. --- Τί δή; --- Πᾶσαι ὅσαι μεγάλαι 
τῶν τεχνῶν προσόέονται ἀδολεσχίας καὶ μετεωρολογίας φύσεως πέρι" τὸ γὰρ 

ὑψηλόνουν τοῦτο χαὶ πάντηι τελεσιουργὸν ἔοικεν ἐντεῦϑέν ποϑεν εἰσιέναι. ὃ 
καὶ Περικλῆς πρὸς τῶι εὐφυὴς εἶναι ἐχτήσατο᾽ προσπεσὼν γὰρ οἶμαι τοιούτωι 
ὄντι ᾿Αναξαγόραι, μετεωρολογίας ἐμπλησϑεὶς καὶ ἐπὶ φύσιν νοῦ τε χαὶ ἀνοίας 
[ἅ. ἢ. ἄἀογ νογπαηίοβοι Μαίθτ6)] ἀφιχόμενος, ὧν δὴ πέρι τὸν πολὺν λόγον 
ἐποιεῖτο ᾿Α., ἐντεῦϑεν εἵλκυσεν ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῆι. 
Ιβοσκ. ΧΥ͂ 285 Περικλῆ ἧς δὲ δυοῖν ἐγένετο μαϑητής, Ἀναξαγόρου τε τοῦ Κλα- 
ζομενίου καὶ Δάμωνος τοῦ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον φρονιμωτάτου ὀόξαντος 

εἶναι τῶν πολιτῶν ἱποῦρη ἄθδι Αὐβιηαον Απαχ.] Ῥαστ. Ῥουῖοὶ. 4 ὁ ὁὲ πλεῖστα 

Περικλεῖ συγγενόμενος καὶ μάλιστα περιϑεὶς ὄγκον αὐτῶι καὶ φρόνημα δημα- 
γωγίας ἐμβριϑέστερον ὅλως τε μετεωρίσας καὶ συνεξάρας τὸ ἀξίωμα τοῦ 
ἤϑους ᾿Α. ἣν ὃ Κλαζομένιος, ὃν οἱ τότ᾽ ἄνϑρωποι Νοῦν προσηγόρευον, εἴτε 
τὴν σύνεσιν αὐτοῦ μεγάλην εἰς φυσιολογίαν χαὶ περιττὴν διαφανεῖσαν ϑαυ- 
μάσαντες εἴϑ᾽ ὅτι τοῖς ὅλοις πρῶτος οὐ τύχην οὐδ᾽ ἀνάγκην διακοσμήσεως ἀρχήν, 
ἀλλὰ νοῦν ἐπέστησε χαϑαρὸν καὶ ἄκρατον ἐν μεμιγμένοις πᾶσι τοῖς ἄλλοις 
ἀποχρίνοντα τὰς δμοιομερείας. 

16. Ῥυστ. Ροτίοὶ. ὃ λέγεται ὁέ ποτε χριοῦ μονόκερω χεφαλὴν ἐξ ἀγροῦ 
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τῶι Περικλεῖ χομισϑῆναι καὶ “άμπωνα μὲν τὸν μάντιν, ὡς εἶδε τὸ κέρας 
ἰσχυρὸν καὶ στερεὸν ἐκ μέσου τοῦ μετώπου πεφυκός, εἰπεῖν ὅτι δυεῖν οὐσῶν 
ἐν τῆι πόλει δυναστειῶν τῆς Θουχυδίδου χαὶ Περικλέους εἰς ἕνα περιστήσεται 
τὸ χράτος παρ᾽ ὧι γένοιτο τὸ σημεῖον" τὸν δ᾽ ᾿Αναξαγόραν τοῦ χρανίου δια- 
κοπέντος ἐπιδεῖξαι τὸν ἐγχέφαλον οὐ πεπληρωκότα τὴν βάσιν, ἀλλ᾽ ὀξὺν 
ὥσπερ, ὠιὸν ἐχ τοῦ παντὸς ἀγγείου συνωλισϑηκότα χατὰ τὸν τόπον ἐχεῖνον, 
ὅϑεν ἡ ῥίζα τοῦ κέρατος εἶχε τὴν ἀρχήν. καὶ τότε μὲν ϑαυμασϑῆναι τὸν 
᾿ἈΑἈναξαγόραν ὑπὸ τῶν παρόντων, ὀλίγωι δ᾽ ὕστερον τὸν “ἄμπωνα τοῦ μὲν 
Θουκυδίδου καταλυϑέντος [ΕὙΠΠῚ. 442], τῶν δὲ τοῦ δήμον πραγμάτων ὁμαλῶς 

ἁπάντων ὑπὸ τῶι Περικλεῖ γενομένων. 
117. Ῥιστ. Ῥοτίοὶ, 82 περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον [Απίδηρ 68 ΡοΙορομη. 

Κ͵66Ὲ]).. .. χαὶ ψήφισμα Διοπείϑης ἔγραψεν εἰσαγγέλλεσϑαι τοὺς τὰ ϑεῖα μὴ 
νομίζοντας ἢ λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσχοντας ἀπερειδόμενος εἰς Πε- 
ριχλέα δι᾿ ᾿ἀναξαγόρου τὴν ὑπόνοιαν ... ᾿Αἀναξαγόραν δὲ φοβηϑεὶς ἐξέπεμψε 
καὶ προὔπεμψεν ἐκ τῆς πόλεως. ῬϊοΡοΟΚ. ΧΙ 839 [Ατοβοῦ Επίμγάθιμοβ 481: 
π8Οἢ ἄδπὶ Ῥγόοθββ ἀθθ Ῥῃοίᾳ 88, ἄθῃ δ ἘΡΒοτοβ πδοθογζβῃ! ΧΙ] 41, 1) πρὸς δὲ 
τούτοις ᾿ἀναξαγόραν τὸν σοφιστὴν διδάσκαλον ὄντα Περιχλέους ὡς ἀσεβοῦντα 
εἰς τοὺς ϑεοὺς ἐσυχοφάντουν. 

18. Ρυστ. Νίο. 28 ὃ γὰρ πρῶτος σαφέστατον τε πάντων καὶ ϑαρραλεώ- 
τατον περὶ σελήνης χαταυγασμῶν καὶ σχιᾶς λόγον εἰς γραφὴν χαταϑέμενος 
ἊἈ. οὔτ᾽ αὐτὸς ἦν παλαιὸς οὔτε ὃ λόγος ἔνδοξος ἀλλ᾽ ἀπόρρητος ἔτι καὶ δι᾿ 
ὀλίγων καὶ μετ᾽ εὐλαβείας τινὸς ἢ πίστεως βαδίζων. οὐ γὰρ ἠνείχοντο τοὺς 
φυσικοὺς χαὶ μετεωρολέσχας τότε χαχουμένους, ὡς εἰς αἰτίας ἀλόγους καὶ 
δυνάμεις ἀπρονοήτους καὶ χκατηναγχασμένα πάϑη διατρίβοντας τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ 
χαὶ Πρωταγόρας ἔφυγε χαὶ ᾿ἀναξαγόραν εἱρχϑέντα μόλις περιεποιήσατο Περι- 
χλῆς. τ. οὔγοη. διτη. ἃ. Αγ. 1684 [0]. 19, 8 πα 4621] 8οὶ ἀεζεοὶϊί, ΑπασαφοΥαϑ 

φιογξμν (οἱ Ηΐογ. Α 4. Αγ. 1551 ---Ξ ΟἹ. 80, 1 -ο 400,69) Βομιοίπῦ βίῃ ἀγβργηρ- 
Ἰοἢ δυῦ ἀϊο ΑΚπιθ ἀθ8. Απαᾶχ., αἷθ Ὧ8 ἄθὺ ΕΒ παρ ΘΟ ΠΘΙ ΘΟΠΠΘΗ ΙΠΒΟΘΙΪΒ 
ΘΥΒΟΒΙΟΒΒΘῚ Ὑγ ΓΘ [8. ΤΉΏΔ]68 Α 5. Κ.. 10] Ὀοζορθη σὰ ΠΑΌΘΗ: οἴη αἶθ8θ Ζοὶυ {Ἀ}}0 
ΠῺΓ αἷθ ΕἸπβίογηϊβ ν. 80. ΑΡυἹ] 468 [-- ΟἹ. 79, 1], ἀΐο ἄγ Αἴῃθη 85 ΝΔΘΒη,. 11.8 ΖΟ]] 

ῬὨάδβ6 ζοὶρί." ΟἼΝΖΕῚ» 
19. ΙΟΒΕΡΗ. 6. ΑΡ. Π 265 ᾿4. δὲ Κλαζομένιος ἦν, ἀλλ᾽ ὅτι νομιζόντων 

᾿Αϑηναίων τὸν ἥλιον εἶναι ϑεὸν ὅδ᾽ αὐτὸν ἔφη μύλον [80 ἀΐο Ηἀ88.] εἶναε διά- 
πυρον, ϑάνατον αὐτοῦ παρ ̓ ὀλίγας ψήφους κατέγνωσαν. ΟΥΎΜΡΙΟΡ. ἴῃ Μοίθογ. 

Ρ. 11,19 Βιᾶνο μόνα δὲ τὰ ἄστρα πυρώδη εἰσίν, ὡς καὶ τὸν ᾿Αναξαγόραν μύὺ- 
ὁρον χαλέσαι τὸν ἥλιον διὰ τὸ ἄμετρον τῆς πυρώσεως᾽ μύόρος γάρ ἐστιν ὁ 

πεπυραχτωμένος σίδηρος. διὸ καὶ ὃ Ἀναξαγόρας ἐξωστρακίσϑη ἐκ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων ὡς τοιοῦτόν τι τολμήσας εἰπεῖν. ὕστερον δὲ ἀνεχλήϑη διὰ τῆς Περι- 

χλέους ῥητορείας" ἀχροατὴς γὰρ ὧν ἔτυχεν ὃ Περιχλῆς ᾿ἀναξαγόρου. 
20. ῬΗπόΡεμ. τηοϑί. Π 180 βυάῃ. ἔν. 1 ̓ἀναξα[γόραν δὲ μασ)τιγωϑ ε[ ἐς] τίες 

Κλέϊωνίος ἢ παίῆς ἐπεδείκνυεν τοῖς δικασταῖς καὶ Πυϑαγόραι μὲν Κύλων ὁ 

Κροτωνιάτης ἐπαγαγὼν [ἐγχλήϊματα τῆς πόλεως ἐξέβαλε, τοὺς δὲ μαϑητὰς 

ἀϑρόους ἐνέπρησε. 
21. αἜπι,. ΧΥ͂ 20 Αἰοχσαμᾶον αἰέοηι Αεοἰοῖνιθ ᾿ο8 ἄς Ἐπγὶρίἀε υδγϑιι8 οΟΉ1- 

40 ροϑιιΐ [Μεΐποκο Απαὶϊ. Αἱ. 241|: 
ὁ δ᾽ Ἀναξαγόρου τρόφιμος χαιοῦ στρυφνὸς μὲν ἔμοιγε προσειπεῖν 

ὦ μισόγελως καὶ τωϑάζειν οὐδὲ παρ᾽ οἶνον μεμαϑηκώς, 

ἀλλ᾽ ὅτι γράψαι τοῦτ᾽ ἂν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐτετεύχει. 
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ἈΕῚ. νδγ. ἰδέ. ὙΠ 13: Ἀναξαγόραν τὸν Κλαζομένιόν φασι μήτε γελῶντά ποτε 
οφϑῆναι μήτε μειδιῶντα τὴν ἀρχήν. 

22. ΑΤΗΕΝ. Υ͂ 220Β ὁ δὲ ᾿ Καλλίας᾽ αὐτοῦ [68 ΒΟΚΓΙΔΈΚΟΙΒ Α ΘΒΟΒΪ 65] 
περιέχει τὴν τοῦ Καλλίου πρὸς τὸν πατέρα διαφορὰν καὶ τὴν Προδίχου καὶ 
᾿ἀναξαγόρου τῶν σοφιστῶν διαμώκησιν. λέγει γὰρ ὡς ὃ μὲν Πρόδικος Θηρα- 
μένην μαϑητὴν ἀπετέλεσεν, ὃ δ᾽ ἕτερος [πᾶπιϊ Απαχ.}] Φιλόξενον τὸν Ἐρύξιδος 
καὶ ᾿Αριφράδην τὸν ἀδελφὸν ᾿Αριγνώτου τοῦ χιϑαρωιδοῦ, ϑέλων ἀπὸ τῆς τῶν 
δηλωθέντων μοχϑηρίας καὶ περὶ τὰ φαῦλα λιχνείας ἐμφανίσαι τὴν τῶν παι- 
δευσάντων διδασκαλίαν. 

28. ΑἸκΙθΑΜᾺΒ μοὶ Απιβτ. ΗΠ, Β 28. 13980156 χαὶ Μαμψαχηνοὶ ᾿άναξα- 
γόραν ξένον ὄντα ἔϑαψαν καὶ τιμῶσιν ἔτι καὶ νῦν. 

24. ΔΕῚ Υ͂. Η. ΨΙΠ 19 (μΔο ἄδην 8. 806,26 δηροῖ, ἘΡὶρτ.) ὅτε χαὶ βωμὸς 
αὐτῶι ἵσταται καὶ ἐπιγέγραπται οἱ μὲν Νοῦ οἱ δὲ ᾿Αληϑείας. 

25. Ἠιοα. 1 48 (νρὶ. 6. 11 Α 19 5. 40. 41] χαϑά φησιν ᾿Αριστοτέλης ἐν 
τρίτωι Περὶ ποιητικῆς ἐφιλονίχει . .. ᾿Αναξαγόραι Σωσίβιος. 

26. Ἡιοα. Χ 12 μάλιστα δὲ ἀπεδέχετο [Ερίκαν Ερίοινοα Ὁ. 865, 16 108. 
νϑὶ. ἃ. 1πᾶ. 3. 400], φησὶ Διοκλῆς, τῶν ἀρχαίων ᾿ἀναξαγόραν, καίτοι ἔν τισιν 
ἀντειρηκὼς αὐτῶι, καὶ ᾿Αρχέλαον τὸν Σωχράτους διδάσχαλον. 

21. Μἄηζθη νου ΚΙδζουηθηδὶ (ὈπἸβοῆν. ΚΔ ΑΖΟΜΕΝΙΩΝῚ) τοῖσθη ᾿ 8 Ὠτγ- 

ΒοΒ ἰ  οἢ ΝΔΟΒΌΙΠἀπηρο ἀοτί δυΐροβίο οῦ ϑίαδίαθη. 1. ΤΎΡαΒ (θἴνγα πὶ 100 
γ. ΟὨγ.) χοῖὶρ Απαχαρόγαβ Πἰπ Κλ η βἰσθηᾶ δυΐ οἷποῦ ϑ'] Θη τοι 6} αἷο Ἐθομῦθ 
Ζ.πὶ ΓΘΏγΘη Θγθοθ θη, αἷο Γύμκο δῇ ἄοπι Καηΐο; 2. Τυριιβ (ΓΚ ἰϊβϑυζοὶ ἢ) το ίβῃϊη 

βίθῃρηα, ΟὈουΚὄτρον ἡδοκί, ἀθῃ ΠΚοὴ ΕἾ.855 δαΐ ΟἿΡΡι5 ροϑοίζι, 16 τϑοο Ἠδπᾶ 
διβροβίγθοκῦ μᾶς ἄρῃ ΟἸοῦαΒ, αἷθ ΠἰΚῸ ἰβὲ ἴῃ αἷθ βιοῖίθ ροβυμισι, Υρ]. Ῥοοὶθ 
Οαΐ. οΥ φν΄. οοἵηι ΟἹ Ἰοπῖα α. 101. 126 {τ ΥΠ 4. 9. 

ἈΡΟΡΗΤΗΈΘΜΑΤΙΚ, Υρ]. Α 1 88 10. 18. 

28. ΑΒιβτ. πηοίδρῃ. Γ ὅ. 10095}25 [πϑδο Ῥαιτη. ἔγ, 16 5. . 128) ᾿Αναξαγόρου 
δὲ χαὶ ἀπόφϑεγμα μνημονεύεται πρὸς τῶν ἑταίρων τινάς, ὅτι τοιαῦτ᾽ αὐτοῖς 

ἔσται τὰ ὄντα οἷα ἂν ὑπολάβωσιν. 

29. Οτεμ. ὅτ, ΠΕ 130 ρ. 4917 Ρ. ᾿ἀναξαγόραν μὲν γὰρ τὸν Κλαζομένιον τὴν 
ϑεωρίαν φάναι τοῦ βίου τέλος εἶναι καὶ τὴν ἀπὸ ταύτης ἐλευϑερίαν λέγουσιν. 

80. Απιβτ. ΕΠ. ΝΊο. 5.1. 1141}»8 διὸ Ἀναξαγόραν καὶ Θαλῆν καὶ τοὺς τοι- 
οὕτους σοφοὺς μέν, οὐονίμοὺς δ᾽ οὔ φασιν εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοοῦντας τὰ 
συμφέρονϑ᾽ ἑαυτοῖς, χαὶ περιττὰ μὲν καὶ ϑαυμαστὰ καὶ χαλεπὰ καὶ δαιμόνια 

εἰδέναι αὐτοὺς φασιν, ἄχρηστα δ᾽ ὅτι οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ ζητοῦσιν. ἈΚ 9. 

111918 ἔοικε δὲ καὶ ᾿Α4. οὐ πλούσιον οὐδὲ δυνάστην ὑπολαβεῖν τὸν εὐδαίμονα 
εἰπὼν ὅτι οὐκ ἂν ϑαυμάσειεν, εἴ τις ἄτοπος φανείη τοῖς πολλοῖς. ΕΤΡΕΜ. 
ἘΠ. Α 4. 121δ5 ᾿4. μὲν ὁ Κλαζομένιος ἐρωτηϑείς, τίς ὁ εὐδαιμονέστατος, 
“οὐδείς εἶπεν “ὧν σὺ νομίζεις, ἀλλ᾽ ἄτοπος ἄν τίς σοι φανείη᾽. τοῦτον δ᾽ 
ἀπεχρίνατο τὸν τρόπον ἐχεῖνος ὁρῶν τὸν ἐρόμενον ἀδύνατον ὑπολαμβάνοντα 
μὴ μέγαν ὄντα χαὶ καλὸν ἢ πλούσιον ταύτης τυγχάνειν τῆς προσηγορίας, 
αὐτὸς δ᾽ ἴσως ὠιετο τὸν ζῶντα ἀλύπως χαὶ χαϑαρῶς πρὸς τὸ δίχαιον ἢ τινὸς 
ϑεωρίας κοινωνοῦντα ϑείας τοῦτον ὡς ἄνϑρωπον εἰπεῖν μαχάριον εἶναι. Ὁ - 
ΠΔΟἢ Εσπ. ἔν, 910 ὄλβιος ὅστις τῆσδ᾽ ἱστορίας ἔσχε μάϑησιν μήτε πολιτῶν ἐπὶ 

πημοσύνην μήτ᾽ εἰς ἀδίχους πράξεις ὁρμῶν, ἀλλ᾽ ἀϑανάτου χαϑορῶν φύσεως 

κόσμον ἀγήρων, πῆ {1. ἢ φιυιιαϊἐ8] τε συνέστη χώπηι χώπως. τοῖς δὲ τοιούτοις 
οὐδέποτ᾽ αἰσχρῶν ἔργων μελέδημα προσίζει. 
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31. Αι, Μαχ. ΥἹΠ 1 οχῦ. 6. φπαϊὶ ροῦγο ϑίμαϊο ἀπαχσαφογανι Παφγαδδα ογο- 
αἰϊηνυϑ8 χυὶ οὶ ὁ αἀὐμέα ρεγοσγίπαξίοηο ραΐγίαηι γορο δϑοξ ροδϑοβϑϑὶοηόϑηιε (6- 
ϑογίαβ υἱα δδοί, “ποῊ, ε88οηι, ἱπιχιὶξ, οσο βαΐυιιβ, τἰδὶ ἰδέαθ ρογίβϑϑομί᾽, υοοοηι ροίϊξαα 
δαρὶοηέϊαθ οογεροΐοηι! παρῆι 8ὲ ργαοαϊογιη Ῥοίδι8 φιαην ἱηισεπῖι οἰ υαοαϑϑεέ, 
αοηεῖπιιβ γεὶ ζαριϊ αγὶδ ἐηίγα ροπαΐοβ ηιαηιϑιϑϑοξ, πον ἑαμέιβ Α. αα 608 γεοαὲϑϑεΐ. 

82. Ῥυστ. Ῥουΐοὶ. 16 χαὶ μέντοι γε τὸν ᾿ἀναξαγόραν αὐτὸν λέγουσιν ἀσχο- 
λουμένου Περικλέους ἀμελούμενον κεῖσϑαι συγκεχαλυμμένον ἤδη γηραιὸν ἀπο- 
καρτεροῦντα᾽ προσπεσόντος δὲ τῶι Περικλεῖ τοῦ πράγματος ἐχπλαγέντα ϑεῖν 
εὐθὺς ἐπὶ τὸν ἄνδρα καὶ δεῖσϑαι πᾶσαν δέησιν ὀλοφυρόμενον οὐχ ἐκεῖνον, 
ἀλλ᾽ ἑαυτόν, εἰ τοιοῦτον ἀπολεῖ τῆς πολιτείας σύμβουλον. ἐχχαλυψάμενον 
οὖν τὸν ᾿Αναξαγόραν εἰπεῖν πρὸς αὐτόν" “ὠ Περίχλεις, καὶ οἱ τοῦ λύχνου 
χρείαν ἔχοντες ἔλαιον ἐπιχέουσιν᾽. 

38. αι, ἄο ρἷδο. Ηΐρρ. οὐ Ρὶαῖ. ΓΥ͂ 1 ῥ. 392 Μοῦ [8 Ῥοβοιἀοῃΐοβ]) 
διὸ καὶ ἱπροενδημεῖν᾽ φησι τοῖς πράγμασι μήπω τε παροῦσιν οἷον παροῦσι 
χρῆσϑαι. βούλεται δὲ τὸ ἱπροενόημεῖν᾽ ῥῆμα τῶι Ποσειδωνίωι τὸ οἷον προ- 
ἀναπλάττειν τε καὶ προτυποῦν τὸ πρᾶγμα παρὰ ἑαντῶι τὸ μέλλον γενήσεσϑαι 
καὶ ὡς πρὸς ἤδη γενόμενον ἐϑισμόν τινα ποιεῖσϑαι χατὰ βραχύ. διὸ καὶ τὸ 
τοῦ ᾿Αναξαγόρου παρείληφεν ἐνταῦϑα, ὡς ἄρα τινὸς ἀγγείλαντος αὐτῶι τεϑνάναι 
τὸν υἱὸν εὖ μάλα χαϑεστηχότως εἶπεν ᾿ἤιόειν ϑνητὸν γεννήσας χαὶ ὡς τοῦτο 
λαβὼν Εὐριπίδης τὸ νύημα τὸν Θησέα πεποίηκε λέγοντα [ἴν. 964] 

ἐγὼ δὲ (ταῦτα) παρὰ σοφοῦ τινος μαϑὼν 
εἰς φροντίδας νοῦν συμφορᾶς τ᾽ ἐβαλλόμην 
φυγάς τ᾽ ἐμαυτῶι προστιϑεὶς πάτρας ἐμῆς 

ϑανάτους τ᾽ ἀώρους καὶ χαχῶν ἄλλας ὁδούς, 
ἵν᾽, εἴ τι πάσχοιμ᾽ ὧν ἐδόξαζον φρενί, 
μή μοι νεῶρες προσπεσὸν μᾶλλον δάχοι. 

γε]. ΑἸΚοϑείβ [438 δυΐροί τη] 908 ΟΠΟΥ: 

ἐμοί τις ἦν 
ἐν γένει ὧι κόρος ἀξιόϑρηνος 
ὦλετ᾽ ἐν δόμοισιν 
μονόπαις᾽ ἀλλ᾽ ἔμπας 
ἔφερε χακὸν ἅλις, ἄτεχνος ὧν, 
πολιὰς ἐπὶ χαίτας 
ἤδη προπετὴς ὧν 
βιότου τε πόρσω. 

84. ὅτοβ. ἤοσ. ΓΥ̓͂ τ 120, 19 .4. δύο ἔλεγε διδασχαλίας εἶναι ϑανάτου, τὸν 

τε πρὸ τοῦ γενέσϑαι χρόνον καὶ τὸν ὕπνον. 

ΒΟΗΕΙΕΤ. ΥἈ]. Α.1 86. 

856. Ῥιατο δροϊ. Ρ. 26 Ὁ ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον λίϑον φησὶν εἶναι, τὴν δὲ 

σελήνην γῆν. ᾿ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν .- - καὶ οἴει αὐτοὺς ἀπείρους γραμ- 

μάτων εἶναι, ὥστε οὐκ εἰδέναι, ὅτι τὰ ᾿Αναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαζο- 

μενίου γέμει τούτων τῶν λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαν- 

ϑάνουσιν ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς ἐχ τῆς ὀρχήστρας πριαμένους 

Σωχράτους καταγελᾶν, ἐὰν προσποιῆται ξαυτοῦ εἶναι. 
86. ὕτεμ. δέν. 1 18 Ὁ. 364Ρ. ναὶ μὴν ὀψέ ποτε εἰς Ἕλληνας ἡ τῶν 

λόγων παρῆλϑε διδασχαλία τε χαὶ γραφή. ᾿Αλχμαίων γοῦν κτλ. [8. 108, 11], 
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οἱ δὲ ᾿Αναξαγόραν Ἡγησιβούλου Κλαζομένιον πρῶτον διὰ γραφῆς ἐχδοῦναι 
βιβλίον ἱστοροῦσιν [8. 8. 806, 30, ποΒροΓ 5. 809, 20]. 

81. Τοῦ. 1 16 οἱ δὲ ἀνὰ ἕν σύγγραμμα Μέλισσος, Παρμενίδης, ᾿Α. 

838. Ῥαστ. ἃ. 6Χ]}. 11. 601 Ε' ἀλλ᾽ ᾿Α4. μὲν ἐν τῶι δεσμωτηρίωι τὸν τοῦ 
κύχλου τετραγωνισμὸν ἔγραφε. 

39. Ὑιταῦν. ΥΠ ργ. 11 ργίριμρηι Αφαΐμαγοῖμιδ Αὐδιονῖβ Αοβονυϊο ἀοοεπέε 
ἐγαφοεράϊανι 8βοαοηαηι Γεοὶϊξ οὐ ἄς δα οοηιριθηΐαγίνηι γοϊιχιῖί. θὰ οοὸ πιομιὶἐὶ ΤΠ οηιο- 
ογἰζιι8 εὐ Α. 46 εαάδηι γὰ βογ ρϑογμηξ, ψιοριαάηιοάκπηι ορογίεαξ αὐ αοϊδηι οοιϊογιοι 
γαασιογιύπφια οαἰεοηίϊοηοηυ οογίο ἴοοὺο οοηΐγο οοηδίϊμίο ἰὕπθαβ γαΐξίοπε παΐμγαϊὶ 

γεβροηάογο, εἐἱ ἀ6 ᾿ποεγία γὰ οογέας ἐηιασίηοβ αεαϊβοϊογιθη ὅθι βοασπαγη ῥὶοἰγὰδ 

γοαάογεοηξ βρεοίοηι οὐ φας ἴηι αἰγοοί8 ρἱαηίδηιμς Γγοηπέϊθιιϑ δἰ ἢσιυγαία αἴΐα αὖ- 

δοοαἀεηίϊα αἴα ργοριϊποηέϊα 6886 υἱάσαπέμγ. 

40. ον. Μονάσ. 490, 5. ΧΥ͂ {. 488.) [ΜΊΒοο απο νρὶ. Ηαγάς Υ̓ 141] περὶ 

τοῦ Αναξαγόρα. τὸν ᾿Αναξαγόραν δέ φασίν τινες λόγον περὶ ἀπόρων ζητη- 
μάτων γράψαντα τοῦτον Ἱμάντα καλέσαι διὰ τὸ ταῖς δυσπορίαις ἐνδεσμεῖν 
ὡς (ὠϊ)ετο, τοὺς ἀναγινώσχοντας. ἱνᾳ]. Ηοπι. 5 214]. 

ΕηπῈ. ΚγὙ61]. Α 1 88 81. π. 10---12. 

ΤΉΞΟΡΗΗ. [Ομ γ τοηϊπᾶοχ οὶ Ὀίορ. Υ 42) Πρὸς ᾿Αναξαγόραν ἃ; Περὶ τῶν 
᾿Δναξαγόρου ἃ νβὶ. 85. 818, 1. 

41, ΞΡΙ,. ῬΏγβ. 27, 2 ἰαὰβ ΤἈθορηγαβὺ Ρῆγβ. Ορ. ἔν. 4; Ὁ. 478] 
᾿Α. μὲν γὰρ Ἡγησιβούλου Κλαζομένιος, χοινωνήσας τῆς ᾿Αναξιμέ- 
γους φιλοσοφίας, τιρῶτος μετέστησε τὰς περὶ τῶν ἀρχῶν δόξας 

καὶ τὴν ἐλλείπουσαν αἰτίαν ἀνετελήρωσε, τὰς μὲν σωματιχὰς ἀττεί- 
ρους στοιήσας᾽ σπιάντα γὰρ τὰ ὁμοιομερῆ, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ χρυ- 
σόν, ἀγένητα μὲν εἶναι χαὶ ἄφϑαρτα, φαίνεσθαι δὲ γινόμενα καὶ 

ἀπολλύμενα συγχρίσει χαὶ διαχρίσει μόνον, τιάντων μὲν ἐν πᾶσιν 

ὄντων, ἑχάστου δὲ χατὰ τὸ ἐττιχρατοῦν ἐν αὐτῶι χαραχτηριζομένου. 
χρυσὸς γὰρ φαίνεται ἐκεῖνο, ἐν ὧν πολὺ χρυσίον ἐστὶ καίτοι ττὰν- 
τῶν ἐνόντων. λέγει γοῦν ᾿Α. ὅτι “ἐν παντὶ παντὸς μοῖρα 

ἔνεστι χαὶ “ὅτων πλεῖστα ἔνι, ταῦτα ἐνδηλότατα ὃν 
ἕκαστόν ἐστι καὶ ἦν᾽ [ἴτ. 12]. χαὶ ταῦτά φησιν ὅ Θεόφραστος 
παραττλησίως τῶι ᾿Αναξιμάνδρωι λέγειν τὸν ᾿Αναξαγόραν᾽ ἐχεῖνος 

[Απαχαροσαβ)] γάρ φησιν ἐν τῆι διαχρίσει τοῦ ἀτπιείρου τὰ συγγενῆ 
φέρεσϑαι πρὸς ἄλληλα, καὶ ὅτι μὲν ἐν τῶι παντὶ χρυσὸς ἦν, γέ- 
γεσϑαι χρυσόν, ὅτι δὲ γῆ, γῆν᾽ ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον, 

ὡς οὐ γινομένων ἀλλ᾽ ἐνυπαρχόντων τιρότερον. τῆς δὲ χινήσεως 
χαὶ τῆς γενέσεως αἴτιον ἐπέστησε τὸν νοῦν ὁ ᾿Α΄., ὑφ᾽ οὗ διαχρι- 
γόμενα τούς τε χόσμους χαὶ τὴν τῶν ἄλλων φύσιν ἐγέννησαν. ἱχαὶ 

οὕτω μέν, φησί, λαμβανόντων δόξειεν ἂν ὁ ᾿Α. τὰς μὲν ὑλιχὰς 
ἀρχὰς ἀπείρους ποιεῖν, τὴν δὲ τῆς χινήσεως καὶ τῆς γενέσεως 

αἰτίαν μέαν τὸν νοῦν" εἰ δέ τις τὴν μέξιν τῶν ἁππιάντων ὑπολάβοι 



Α. 41. 42. 1Ὲ}688Ε. 8313 

μέαν εἶναι φύσιν ἀόριστον χαὶ χατ᾽ εἶδος χαὶ κατὰ μέγεϑος, συμ- 

βαίνει δύο τὰς ἀρχὰς αὐτὸν λέγειν τήν τε τοῦ ἀπείρου φύσιν καὶ 

τὸν νοῦν᾽ ὥστε φαίνεται τὰ σωματιχὰ στοιχεῖα πταραττλησίως 

ποιῶν ᾿Αναξιμάνδρωι. Υεὶ. 160, 14 εἰχιόντος τοῦ ᾿Αναξαγόρου ὅτι 

5 οὔτε τοῦ σμικροῦ ἐστι τοὐλάχιστον ἀλλὰ ἔλασσον ἀεί 

[ἔτ. 4], οὔτε τὸ μέγιστον (ὡς χαὶ αὐτὴ ἡ λέξις τοῦ ᾿Αναξαγόρου 

δηλοῖ, καὶ μέντοι καὶ Θεόφραστος ἐν τῶι Περὶ ᾿Αναξαγόρου δευ- 

τέρωε τάδε γράφων ᾿ἔπειτα τὸ διὰ τοῦτο λέγειν εἶναι πάντα ἐν 

παντί, διότι χαὶ ἐν μεγέϑει καὶ ἐν σμιχρότητι ἄπειρα, καὶ οὔτε 

10 τὸ ἐλάχιστον οὔτε τὸ μέγιστον ἔστι λαβεῖν, οὐχ ἱκανὸν πιρὸς τεέ- 

στιν᾽) κτλ. 
42. Ητρροι. τοΐαν 1 8 [Ὁ.. 661; δὰ ΤἈΘΟΡ ταῦ τη ἄυβη. σοι 8 18] 

μετὰ τοῦτον [Απιαχἰπιθη68] γίνεται ᾿4. Ἡγησιβούλου ὁ Κλαζομένιος. 

οὗτος ἔφη τὴν τταντὸς ἀρχὴν νοῦν χαὶ ὕλην, τὸν μὲν νοῦν γτοι- 

16 οὔντα, τὴν δὲ ὕλην γινομένην. ὄντων γὰρ πάντων ὁμοῦ, νοῦς ἐτίελ- 

ϑὼν διεχόσμησεν. τὰς δ᾽ ὑλιχὰς ἀρχὰς ἀτιείρους ὑπάρχειν καὶ 

τὰς σμιχροτέρας [καὶ κατὰ σμιχρότητα Ὁ] αὐτῶν ἄπειρα λέγει. 

χινήσεως δὲ μετέχειν τὰ πάντα ὑπὸ τοῦ νοῦ χινούμενα συνελθεῖν 

τε τὰ ὅμοια. καὶ τὰ μὲν χατὰ τὸν οὐρανὸν χεχοσμῆσϑαι ὑττὸ τῆς 

0 ἐγχυχλέου χινησέως᾽ τὸ μὲν οὖν “τυχνὸν χαὶ ὑγρὸν χαὶ τὸ σχοτει- 

γὸν χαὶ ψυχρὸν χαὶ πάντα τὰ βαρέα συνελϑεῖν ἐπὶ τὸ μέσον, ἐξ 

ὧν τιαγέντων τὴν γῆν ὑποστῆναι" τὰ δ᾽ ἀντικείμενα τούτοις τὸ 

ϑερμὸν χαὶ τὸ λαμπρὸν χαὶ τὸ ξηρὸν χαὶ τὸ χοῦφον εἰς τὸ πρόσω 

τοῦ αἰϑέρος ὁρμῆσαι. τὴν δὲ γῆν τῶι σχήματι τιλατεῖαν εἶναι 

5 χαὶ μένειν μετέωρον διὰ τὸ μέγεϑος χαὶ διὰ τὸ μηδὲν εἶναι κενόν. 

χαὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀέρα ἰσχυρότατον ὄντα φέρειν ἐττοχουμένην τὴν 

γῆν. τῶν δ᾽ ἐπὶ γῆς ὑγρῶν τὴν μὲν ϑάλασσαν ὑτεάρξαι (ἔχ) τε 

τῶν ἐν αὐτῆι ὑδάτων, (ὧν) ἐξατμισϑένζτων) τὰ ὑποστάντα οὕτως 

[κάτω ἢ] γεγονέναι, καὶ ἀπὸ τῶν χαταρρευσάντων ποταμῶν. τοὺς 

80 δὲ στοταμοὺς χαὶ ἀπὸ τῶν ὄμβρων λαμβάνειν τὴν ὑπόστασιν χαὶ 

ἐξ ὑδάτων τῶν ἐν τῆι γῆι. εἶναι γὰρ αὐτὴν χοίλην καὶ ἔχειν ὕδωρ 

ἐν τοῖς κοιλώμασιν. τὸν δὲ Νεῖλον αὔξεσϑαι κατὰ τὸ ϑέρος κατα- 

φερομένων εἰς αὐτὸν ὑδάτων ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ἄρχτοις [πἰομᾶς 

Ετοάτίοα ἀνταρχτιχοῖς] χιόνων. ἥλιον δὲ χαὶ σελήνην χαὶ πάντα 

86 τὰ ἄστρα λίϑους εἶναι ἐμπύρους συμτιεριληφϑέντας ὑπὸ τῆς αἰϑέ- 

ρος περιφορᾶς. εἶναι δ᾽ ὑποκάτω τῶν ἄστρων ἡλίωι καὶ σελήνην 

σώματά τινὰ συμπεριφερόμενα ἡμῖν ἀόρατα. τῆς δὲ ϑερμότητος 

μὴ αἰσϑάνεσϑαι τῶν ἄστρων διὰ τὸ μαχρὰν εἶναι [καὶ δεὰ] τὴν 

ἀπόστασιν τῆς γῆς᾽ ἔτι δὲ οὐχ ὁμοίως ϑερμὰ τῶι ἡλίωι διὰ τὸ 

40 χώραν ἔχειν ψυχροτέραν. εἶναι δὲ τὴν σελήνην κατωτέρω τοῦ 
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814 46. ΑΝΑΧΑΘΟΒΑΞ 

ἡλίου τιλησιώτερον ἡμῶν. ὑπερέχειν δὲ τὸν ἥλιον μεγέϑει τὴν 8 
Πελοπόννησον" τὸ δὲ φῶς τὴν σελήνην μὴ ἴδιον ἔχειν, ἀλλὰ ἀπὸ 
τοῦ ἡλίου. τὴν δὲ τῶν ἄστρων περιφορὰν ὑπὸ γῆν γίνεσϑαι. 
ἐχλείπεειν δὲ τὴν σελήνην γῆς ἀντιφραττούσης, ἐνίοτε δὲ χαὶ τῶν 9 
ὑπιοχάτω τῆς σελήνης, τὸν δὲ ἥλιον ταῖς νουμηνίαις σελήνης ἀντι- 

φραττούσης" τροπὰς δὲ “τοιεῖσϑαι χαὶ ἥλιον χαὶ σελήνην ἀπωϑου- 
μένους ὑπὸ τοῦ ἀέρος. σελήνην δὲ πολλάχις τρέτιεσϑαι διὰ τὸ μὴ 
δύνασϑαι χρατεῖν τοῦ ψυχροῦ. οὗτος ἀφώρισε πρῶτος τὰ πτερὶ 10 
τὰς ἐχλείψεις χαὶ φωτισμούς. ἔφη δὲ γηίνην εἶναι τὴν σελήνην 
ἔχειν τὲ ἐν αὑτῆι πεδία χαὶ φάραγγας. τὸν δὲ γαλαξίαν ἀνάχλασεν 
εἶναι τοῦ φωτὸς τῶν ἄστρων τῶν μὴ χαταλαμπομένων ὑττὸ τοῦ 

ἡλίου. τοὺς δὲ μεταβαένοντας ἀστέρας ὡσεὶ σπινϑῆρας ἀφαλλο- 

μένους γίνεσθαι ἐχ τῆς χινήσεως τοῦ πόλου. ἀνέμους δὲ γένε- 11 

σϑαι λειιτυνομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τοῦ ἡλίου χαὶ τῶν ἐχχαιομένων 

πρὸς τὸν πόλον ὑτεοχωρούντων χαὶ (ἀντ)αποφερομένων. βροντὰς 

δὲ χαὶ ἀστραπὰς ἀττὸ ϑερμοῦ γένεσϑαι ἐμττέπτοντος εἰς τὰ νέφη. 

σεισμοὺς δὲ γίνεσϑαι τοῦ ἄνωϑεν ἀέρος εἰς τὸν ὑπὸ γῆν ἐμπτέ- 12 

πτοντος᾽ τούτου γὰρ χινουμένου χαὶ τὴν ὀχουμένην γῆν ὑπε᾿ αὐτοῦ 
σαλεύεσϑαι. ζῶια δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν ἐν ὑγρῶι γενέσϑαι, μετὰ 
ταῦτα δὲ ἐξ ἀλλήλων" χαὶ ἄρρενας μὲν γέίνεσϑαι, ὅταν ἀπὸ τῶν 

δεξιῶν μερῶν ἀποχριϑὲν τὸ σπέρμα τοῖς δεξιοῖς μέρεσι τῆς μή- 
τρας χολληϑῆι, τὰ δὲ ϑήλεα χατὰ τοὐναντίον. οὗτος ἤχμασεν 13 
κκ κ ζ(χαὶ ἐτελεύτησεν) ἔτους πρώτου τῆς ὀγδοηχοστῆς ὀγδοής 
ὀλυμτειάδος [428], χαϑ᾽ ὃν χαιρὸν χαὶ Πλάτωνα λέγουσι γεγενῆσϑαι. 
τοῦτον λέγουσι καὶ προγνωστιχὸν γεγονέναι. 

43. ΑΚιδτ. Μοίδρηγβ. Α 8. 984᾽11 1.3, δ᾽ ὁ Κλαζομένιος τῆι μὲν 
ἡλικίαι τερότερος ὧν τούτου [Ἐπιροά,, γε]. 5. 162 π. 6], τοῖς δ᾽ ἔργοις 
ὕστερος, ἀττείρους εἶναέ φησι τὰς ἀρχάς. σχεδὸν γὰρ ἅπαντα τὰ 
ὁμοιομερῆ (χαϑάτιερ ὕδωρ ἢ πῦρ) οὕτω γέγνεσϑαι χαὶ ἀπόλλυσϑαί 
φησι συγχρίσει χαὶ διαχρίσει μόνον, ἄλλως [4. ἢ. π᾿ ἀπάογεηι διίπηεὶ 
δ᾽ οὔτε γίγνεσθαι οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι, ἀλλὰ διαμένειν ἀίδια. ἀθ 6610 
Γ 8. 80228 ᾽,. δ᾽ Ἐμττεδοχλεῖ ἐναντίως λέγει περὶ τῶν στοιχείων. 
ὁ μὲν γὰρ πῦρ χαὶ γῆν χαὶ τὰ σύστοιχα τούτοις στοιχεῖα φησιν 
εἶναι τῶν σωμάτων χαὶ συγχεῖσϑαι πάντ᾽ ἐχ τούτων, .Α΄. δὲ 
τοὐναντίον" τὰ γὰρ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα (λέγω δ᾽ οἷον σάρχα καὶ 

ὀστοῦν χαὶ τῶν τοιούτων ἔχαστον) ἀέρα δὲ χαὶ πῦρ μεέγματα 

τούτων χαὶ τῶν ἄλλων σπερμάτων πάντων᾽ εἶναι γὰρ ἑχάτερον 
αὐτῶν ἐξ ἀοράτων ὁμοιομερῶν πάντων ἠϑροισμένον. διὸ χαὶ γέ- 

γνεσϑαι πάντ᾽ ἐχ τούτων᾽ τὸ γὰρ πῦρ χαὶ τὸν αἰϑέρα προσαγορεύει 

ταὐτό. 
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Δ. 42--.Ἥ.(6. ΚΕΗΠΕ. 818 

44, Τίθσοβετ. 1 830 1. 
880 πιρὶο οὐ Απασαφογας βογιέονηεμ" Πονηιοοοηιου αν, 

χιαηιὶ Οταὶ ηιεηιογαηπέ πδὸ ποδίγα ἀΐοογα ἴσια 
οοποοαϊέ ποδὶθ ραϊγὶλ 8ογηιοηὶβ οσοϑίαϑ, 
8ε(ἷ ἑαηεθη ἔρβαηι γορὶ Καοὶϊοϑέ σα ροΉ ον υογθῖϑ. 
γ»γὶποὶρῖο, γον φιαρι αἀϊοὶϊέ ποηιοεοηιογϊαη, 

880 οδϑ8α υἱαοϊίοοί 6 ραικοῖ 8 ἀέχιια ηυϊην ἐδ 
οϑϑίδιιδ ᾿ς οὐ 46 ραμα Δ αἀἔχιο τεϊην 8 
υἱδοογίδιι8 υ͵δοιι8 σὶφγυὶ ϑαπσιιθηφιο ογθαγὶ 
ϑαη σιεῖηδ ἐμοῦ 86 ᾿ξ οοοιιέϊδιι" σι 8, 
δ αἰιγίχιι ρμεξαξ τυϊοὶβ σοηϑιβέογο ρο886 

840 ατοι οὐ ἰδ ἰουυὶβ ἐθυΥαην ΘΟΉΟΥ̓ΘΒ06) 6 ραγυΐδ, 
ἰσηῖδϑιι8 ἐα ἰσηῖϑ, τριούθην ἀρογϑιι8 6886, 
ὁοέογα οοπδὶηε πὰ ἤηπσὶξ γαΐϊοπα ριξαέγιιο. 

η60 ἐπαηιθη 6886 μἷϊα ἰάονι ζ6.}) ραγίο ἔπ γοῦι8 παηο 
οοηοοαϊξ ποι οογρογίϑιιϑ ἤπιθηλ 6886 β8εοαηπαίβ. 

4ὅ. ΑΒιβτ. Ρῃν8. Γ 4. 2083: 19 ὅσοι δ᾽ ἄπειρα ποιοῦσι τὰ στοιχεῖα, καϑάπερ 
᾿Α. χαὶ Δημόκριτος, ὃ μὲν ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν, ὃ δ᾽ ἐκ τῆς πανσπερμίας τῶν 
σχημάτων, τῆι ἁφῆι συνεχὲς τὸ ἄπειρον εἶναί φασιν. χαὶ ὃ μὲν ὁτιοῦν τῶν 
μορίων εἶναι μεῖγμα ὁμοίως τῶι παντὶ διὰ τὸ ὁρᾶν ὁτιοῦν ἐξ᾽ ὁτουοῦν γιγνό- 
μενον. ΞΊΜΡΙ,. 4. ἃ. δὲ. 460. 4 ἐπειδὴ δὲ ὁ μὲν ᾿Α. τὰς ὁμοιομερείας, ὃ δὲ 
δΔημόχριτος τὰς ἀτόμους ἀπείρους ἑχάτερος τῶι πλήϑει ὡς ἀρχὰς ὑποτίϑεται, 
τὴν ̓ Αναξαγόρου πρῶτον ἱστορῶν δόξαν χαὶ τὴν αἰτίαν ἡμᾶς διδάσχει, δι᾿ ἣν 
εἰς τοιαύτην Ἶλϑεν ὁ ᾿Α. ὑπόνοιαν, καὶ δείχνυσιν ὅτι οὐ μόνον τὸ ὅλον μῖγμα 

ἄπειρον ἀνάγχη τῶι μεγέϑει λέγειν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἑχάστην ὁ ὁμοιομέρειαν ὁμοίως 
τῶι ὅλωι πάντα ἔχουσαν ἐνυπάρχοντα, χαὶ οὐδὲ ἃ ἄπειρα μόνον ἀλλὰ καὶ ἀπειράκις 

ἄπειρα. ἀλλ᾽ εἰς μὲν τὴν τοιαύτην ἔννοιαν ὁ ̓Α. ἦλϑεν ἡγούμενος μηδὲν ἐχ τοῦ 
μὴ ὄντος γίνεσϑαι χαὶ πᾶν ὑπὸ ὁμοίου τρέφεσϑαι. ὁρῶν οὖν πᾶν ἐχ παντὸς 
γινόμενον, εἰ χαὶ μὴ ἀμέσως ἀλλὰ κατὰ τάξιν (καὶ γὰρ ἐκ πυρὸς ἀὴρ καὶ ἐξ ἀέρος 
ὕδωρ καὶ ἐξ ὕδατος γῆ καὶ ἐκ γῆς λέϑος καὶ ἐκ λίϑου πάλιν πῦρ), καὶ τροφῆς δὲ 
τῆς αὐτῆς προσφερομένης οἷον ἄρτου πολλὰ καὶ ἀνόμοια γίνεται, σάρχες ὀστᾶ 
φλέβες νεῦρα τρίχες ὄνυχες καὶ πτερὰ δὲ εἰ οὕτω τύχοι χαὶ χέρατα, αὔξεται δὲ 

τὸ ὅμοιον τῶι ὁμοίων)" διὸ ταῦτα ἐν τῆι τροφῆι ὑπέλαβεν εἶναι χαὶ ἐν τῶι 

ὕδατι, εἰ τούτωι τρέφοιτο τὰ δένόρα, ξύλον καὶ φλοιὸν καὶ καρπόν. διὸ πάντα 
ἐν πᾶσιν ἔλεγε μεμῖχϑαι χαὶ τὴν γένεσιν χατὰ ἔχκρισιν γίνεσϑαι. πρὸς τοῦτο 
δὲ ἐνῆγεν ἴσως καὶ τὸ μενόντων τινῶν γίνεσϑαι ἀπ᾿ αὐτῶν ἄλλα ὥσπερ ἐκ 
λίϑου πῦρ καὶ ἐξ ὕδατος πομφολυγίζοντος ἀέρα. δρῶν οὖν ἀφ᾽ ἑχάστου τῶν 
γῦν διακεκριμένων πάντα ἐχχρινόμενα οἷον ἀπὸ ἄρτου σάρκα χαὶ ὀστοῦν καὶ 

τὰ ἄλλα, ὡς πάντων ἅμα ἐνυπαρχόντων αὐτῶι καὶ μεμιγμένων ὁμοῦ, ἐκ τού- 
τῶν ὑπενόει καὶ πάντα ὁμοῦ τὰ ὄντα μεμῖχϑαι πρότερον πρὶν διακριϑῆναι. 
διὸ καὶ οὕτως ἤρξατο τοῦ συγγράμματος" ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα᾽, 
ὥστε “ὁτιοῦν οἷον τὸν ἄρτον τόνδε καὶ σαρχὸς τῆσδε καὶ τοῦδε τοῦ ὀστοῦ 
“μῖγμα εἶναι ὁμοίως τῶι παντί. [ἄδγαιβ ἔτ, 16 βοῆδαθ. ἢ 

46. Αττ. 1 8, ὅ (Ὁ. 219) ᾿4. Ἡγησιβούλου ὃ Κλαζομένιος ἀρχὰς τῶν ὃν- 
των τὰς ὁμοιομερείας ἀπεφήνατο. ἐδόχει γὰρ αὐτῶι ἀπορώτατον εἶναι, πῶς 
ἐχ τοῦ μὴ ὄντος δύναταί τι γίνεσϑαι ἢ φϑείρεσϑαι εἰς τὸ μὴ ὄν. τροφὴν 
γοῦν προσφερόμεϑα ἁπλῆν καὶ μονοειδῆ, ἄρτον καὶ ὕδωρ, χαὶ ἐκ ταύτης τρέ- 
φεται ϑρὶξ φλὲψ ἀρτηρία σὰρξ νεῦρα ὀστᾶ καὶ τὰ λοιπὰ μόρια. τούτων οὖν 
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816 46. ΑΝΑΧΑΘΟΒΑΚΞ 

γιγνομένων ὁμολογητέον ὅτι ἐν τῆι τροφῆι τῆι προσφερομένηι πάντα ἐστὶ τὰ 
ὄντα, χαὶ ἐκ τῶν ὄντων πάντα αὔξεται. χαὶ ἐν ἐκείνηι ἐστὶ τῆι τροφῆι μόρια 
αἵματος γεννητιχὰ καὶ νεύρων καὶ ὀστέων καὶ τῶν ἄλλων" ἃ ἦν λόγωι ϑεω- 
ρητὰ μόρια. οὐ γὰρ δεῖ πάντα ἐπὶ τὴν αἴσϑησιν ἀνάγειν, ὅτε ἄρτος καὶ τὸ 
ὕδωρ ταῦτα κατασχευάζει, ἀλλ᾽ ἐν τούτοις ἐστὶ λόγωι ϑεωρητὰ μόρια. ἀπὸ 
τοῦ οὖν ἵμοια τὰ μέρη εἶναι ἐν τῆι τροφῆι τοῖς γεννωμένοις ὁμοιομερείας 
αὐτὰς ἐχάλεσε καὶ ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀπεφήνατο καὶ τὰς μὲν ὁμοιομερείας ὕλην, 
τὸ δὲ ποιοῦν αἴτιον νοῦν τὸν πάντα διαταξάμενον. ἄρχεται δὲ οὕτως" ᾿ὅμοῦ 
πάντα χρήματα ἦν, νοῦς δὲ αὐτὰ διέχρινε καὶ διεκόσμησε᾽, χρήματα λέ- 
γων τὰ πράγματα᾽ ἀποδεκτέος οὖν ἐστιν, ὅτι τῆι ὕληι τὸν τεχνίτην προσέζευξεν. 

41. Ῥιάτο Ῥῃδθάοῃ 918 αλλ᾽ ἀχούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, 
ὡς ἔφη, ᾿ἀναξαγόρου ἀναγιχγνώσχοντος καὶ λέγοντος, ὡς ἄρα νοῦς ἐστιν ὃ 
διαχοσμῶν τε χαὶ πάντων αἴτιος, ταύτηι δὴ τῆι αἰτίαι ἥσϑην καὶ ἔδοξέ μοι 
τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον χαὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦϑ᾽ 
οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιϑέναι ταύτηι 

ὅπηι ἂν βέλτιστα ἔχηι... ηὑρηκέναι ὥιμην διδάσχαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν 
ὄντων κατὰ γοῦν ἐμαυτῶι τὸν ᾿Αναξαγόραν καί μοι φράσειν πρῶτον μὲν πό- 
τερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ ἢ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκδιηγήσεσϑαι 
τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγχην, λέγοντα τὸ ἄμεινον καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν 

τοιαύτην εἶναι. . 988 ἀλλὰ πάνυ σπουδῆι λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός 
τ᾽ ἦ ἀνενυνωσεον ἵν᾽ ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. ἀπὸ δὴ 
θαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε ὠιχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγι- 

γνώσχων ὁρῶ ἄνδρα τῶι μὲν νῶι οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώ- 
μενον εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα ἀέρας τε καὶ αἰϑέρας καὶ ὕδατα αἰτιώ- 
μενον χαὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. Με]. ΔΈϊ5τ. ΜοίαρΒ. Ἁ 4. 985218 Ἀ.. τε γὰρ 
μηχανῆι [ἀ. ἢ. αἷ8 ἄδιι8 οα ηναολιῖηα) χρῆται τῶι νῶι πρὸς τὴν κοσμοποιίαν καὶ 
ὅταν ἀπορήσηι διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐξ ἀνάγχης ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, ἐν δὲ 
τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν γιγνομένων ἢ νοῦν. ΞΊΜΡΙῚ,. ΡΠΥ8. 
321, 26 χαὶ ᾿4. δὲ τὸν νοῦν ἐάσας, ὥς φησιν Εὔδημος [ἴν. 31], καὶ αὐτοματίζων 
τὰ πολλὰ συνίστησι. 

48. ΑΕτ. 1, ὅ [Ὁ). 299] ὃ δὲ ᾿4. φησίν, ὡς εἱστήχει κατ᾽ ἀρχὰς τὰ σώ- 
ματα, νοῦς δὲ αὐτὰ διεχόσμησε ϑεοῦ καὶ τὰς γενέσεις τῶν ὅλων ἐποίησεν. 

1, 14. [Ὁ.. 802] ᾿4. νοῦν κοσμοποιὸν τὸν ϑεόν. Υεὶ. ἘσΙΡ. ἔτ. 1018 ὁ νοῦς γὰρ 
ἡμῶν ἐστιν ἐν ἑχάστωι ϑεός. νρ]. ΤΑΜΒΙ. ῃγοίγ. 8. Ῥέπτν. 46 ρἱθί. ο. 48 Ρ. 66 ἃ. 
[Ὁ. 682] [ϑε]ὸν γεγονέναι τε καὶ εἶναι καὶ ἔσεσϑαι καὶ πάντων ἄρχειν χαὶ χρα- 
τεῖν. χαὶ νοῦν ἄπειρα ἴοι. ἄπειρον ὄντα [με]μειγμένα τὰ σύμπαντα δια- 
χοσμῆσαι. (τα, 6 παῖ. ἅ. 111,26 ἐπᾶς Α(., φιιὰ αοοορὶξ αὖ Απααίηοης αἰβοὶρὶὰ- 
παῆῖ, τὈγίηιιιϑ οηιηΐιι γογμηὶ αἰδϑογὶρέϊοποην δὲ ηιοάμηι ἱγποένη ἘΪΡΑΙ 5] φμθη 8 
ἐπβηϊίαο υἱ αο ταίϊΐοης αἰδϑισπαγὶ εἰ δου Ποὶ υοἰνιἐ: ἐὰν φο πον υἱάϊέ πόχια ηιο- 
ἐν 8οηδιε ἐμηοέμηι οἐ οοπϊποηΐοηι ἰΗΥ̓ΝΝ ο υὐϊϊιθγυ 6886 Ρ0886 Ἠδηι6 8θη δι ΟῊν- 

πΐηο, φιο πον ἰοία παΐμγα ριιΐδα 8 ἰϊγοἰ. ἀοϊηα δὲ πιοηΐθηι ἰδίαι φμαδὶ αγϊηιαὶ 
αἰϊχυιοὰ 6886 υοἰκῖξ, ογὶξ αἰϊηιϊα ἐγιέεγῖμβ οὰ χῦο ἐμ απϊηιαὶ ποηιϊποῖμγ. φιϊά 
απΐοηι ἐπίεγιιιβ ἡιοηΐοῦ οἱπσαΐν ἰφὶίν ΟΟΥ̓́ΡΟΥΕ εαΐεγηο. χιοά φιοπίανε ποῖ 
»ἰαοοῖ, αρεγία βἰπιρίοαχιο ἢλδη8 μια τὰ αὐὐμηοία, χα 8οηἐἶγοε ροβϑὶξ, {ἰσογα ἱν- 

ἐεἰϊογορπίϊαε ποδέγας υἵηι οἱ γαϊϊοηποηι υἱάφέιιν. 
49, Οἴο, Δοδᾶ, Ρυ. Π 81, 118 (Ὁ. 119] 44. γιαίξογίανε ἱπβηϊίαηι, 8εα δὰ θα 

γφαγέϊουιϊαϑ δἰγγυλϊο8 ὑμΐου 86 τηνι ίαϑ,; δαβ8 ρυϊηνιηι ΘΟΉ ϑώ8 ροδέεα ἴπ ογαίηπδηι 
αὐἀάιιοίαϑ γ»ιοηΐο αἰυΐπα. 
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Α. 46--61. ΚΕΗΒΕ. 517 

50. ΑΒΙΒΤΟΥ. ΡΏγ8. Γ ὅ. 205}1 Α. δ᾽ ἀτόπως λέγει περὶ τῆς τοῦ ἀπείρου 
μονῆς" στηρίζειν γὰρ αὐτὸ αὑτὸ φησι τὸ ἄπειρον" τοῦτο δέ, ὅτι ἐν αὑτῶι" 
ἄλλο γὰρ οὐδὲν περιέχειν, ὡς ὅπου ἄν τι ἦι, πεφυκὸς ἐνταῦϑα εἶναι. Μὶ. 
[4.} ἀο ΜΧΑ 2. 915017 υπὰ 910514 (οὔσῃ Κ. 144]. 

51. Α:τ.] 14,4 [Ὁ. 812] Α. τὰ ὁμοιομερῆ πολυσχήμονα. 
52. ΑΒι5τ. ρΡῃγβ. Α 4. 181226 ἔοιχε δὲ ᾿Α. ἄπειρα οὕτως οἰηϑῆναι διὰ τὸ 

ὑπολαμβάνειν τὴν χοινὴν δόξαν τῶν φυσικῶν εἶναι ἀληϑῆ ὡς οὐ γινομένου 
οὐδενὸς ἐχ τοῦ μὴ ὄντος" διὰ τοῦτο γὰρ οὕτω λέγουσιν “ἦν ὁμοῦ τὰ πάντα᾽ 
[ἴτ. 1] χαὶ τὸ γίνεσϑαι τοιόνδε καϑέστηχκεν ἀλλοιοῦσϑαι ἰνβὶ. ἔτ. 11]. ἄθ σθη. οἱ 
ἴηΐ. Α 1. 314511 ὅσοι δὲ πλείω τὴν ὕλην ἑνὸς τιϑέασιν οἷον ᾿Εμπεδοκλῆς καὶ 
᾿4. χαὶ Δεύκιππος, τούτοις δὲ ἕτερον [πᾶτη]. ἀλλοίωσιν καὶ γένεσιν ἀνάγκη 
εἰπεῖν]. καίτοι ᾿Α. γε τὴν οἰκείαν φωνὴν ἠγνόησεν" λέγει γοῦν ὡς τὸ γίγνε- 
σϑαι καὶ ἀπόλλυσϑαι ταὐτὸν χαϑέστηχε τῶι ἀλλοιοῦσϑαι. 

ὅ8. ΒΊΜΡΙ,. Ρἢγ58. 461, 20 | -- ἔτ. 10 Βοιιδαθ.] διό φησιν ᾿4. μηδ᾽ ἐνδέχεσϑαι 
πάντα διαχριϑῆναι" οὐ γὰρ παντελὴς διασπασμός ἐστιν ἡ διάχρισις. 

δ4. ΑΕΤ.1 11,2 [Ὁ. 3815] οἱ περὶ ᾿ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον τὰς κρά- 
σεις χατὰ παράϑεσιν γίγνεσϑαι τῶν στοιχείων. 

δὅ. Ῥιάτο Ογδίυ!. 418 Ὁ εἶναι δὲ τὸ δίχαιον ὃ λέγει ᾿4. νοῦν εἶναι τοῦτο" 
αὐτοχράτορα γὰρ αὐτὸν ὄντα χαὶ οὐϑενὶ μεμειγμένον πάντα φησὶν αὐτὸν 
χοσμεῖν τὰ πράγματα διὰ πάντων ἰόντα. ΔΕΙΘΤ. ἀθ δηΐτηα Α 2. 406515 ἀρχήν 
γε τὸν νοῦν τίϑεται [Απᾶχλρ.] μάλιστα πάντων" μόνον γοῦν φησιν αὐτὸν τῶν 
ὄντων ἁπλοῦν εἶναι καὶ ἀμιγῆ τε καὶ χαϑαρόν. ἀποδίδωσι δ᾽ ἄμφω τῆι 
αὐτῆι ἀρχῆι τὸ τε γινώσχειν χαὶ τὸ κινεῖν, λέγων νοῦν κινῆσαι τὸ πᾶν. 

ὅθ. ΑΕΙΒΤ. ΡΒ γ8. Θ ὅ. 2ὅ0)24 διὸ χαὶ ᾿4. ὀρϑῶς λέγει τὸν νοῦν ἀπαϑῆ 
φάσχων καὶ ἀμιγῆ εἶναι, ἐπειδήπερ κινήσεως ἀρχὴν αὐτὸν ποιεῖ εἶναι. οὕτω 
γὰρ ἄν μόνως κινοίη ἀκίνητος ὧν καὶ κρατοίη ἀμιγὴς ὦν. 

ὅ1. Ομ. δίυ, Π 14 ῥ. 485)᾽, 4. πρῶτος ἐπέστησε τὸν νοῦν τοῖς πρά- 
γμασιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ οὗτος ἐτήρησε τὴν ἀξίαν τὴν ποιητικήν, δίνους τινὰς ἀνοή- 
τους ἀναζωγραφῶν σὺν τῆι τοῦ νοῦ ἀπραξίαι τε καὶ ἀνοίαι. 

ὅ8. ΑΚιβτ. Μοίδρῃγβ. Α 8. 9840}15 νοῦν δὴ τις εἰπὼν ἐνεῖναι χαϑάπερ ἐν 
τοῖς ζώιοις καὶ ἐν τῆι φύσει, τὸν αἴτιον τοῦ κόσμου χαὶ τῆς τάξεως πάσης, 
οἷον νήφων ἐφάνη παρ᾽ εἰχῆι λέγοντας τοὺς πρότερον. φανερῶς μὲν οὖν 
Ἀναξαγόραν ἴσμεν ἁψάμενον τούτων τῶν λόγων, αἰτίαν δ᾽ ἔχει πρότερον 
Ἑρμότιμος ὁ Κλαζομένιος εἰπεῖν [ἅδον ἴπ 5. Θίῖορ. ΥΠΠ δ, οὔοι 5. 28 ἡ. 8]. 

ὅ9. ΚΏΓΡΙ, Ρἢγ8. 1185, 9 ὁ δὲ Εὔδημος [{τ. 11] μέμφεται τῶι ᾿Αναξαγόραι 
οὐ μόνον, ὅτι μὴ πρότερον οὖσαν ἀἄρξασϑαί ποτε λέγει τὴν κίνησιν, ἀλλ᾽ ὅτι 
καὶ περὶ τοῦ διαμένειν ἢ λήξειν ποτὲ παρέλιπεν εἰπεῖν, καίπερ οὐκ ὄντος 
φανεροῦ. ἱτί γὰρ κωλύει, φησί, δόξαι ποτὲ τῶι νῶι στῆσαι πάντα χρήματα, 
χαϑάπερ ἐχεῖνος εἶπεν χινῆσαι χαὶ τοῦτο δὲ αἰτιᾶται τοῦ ᾿Αναξαγόρου ὃ 
Εὔδημος" ἱπῶς ἐνδέχεται στέρησίν τινα προτέραν εἶναι τῆς ἀντικειμένης ἕξεως" 
εἰ οὖν ἡ ἠρεμία στέρησις κινήσεώς ἐστιν, οὐχ ἂν εἴη πρὸ τῆς κινήσεως: 

θ0. ΑἘΙΒ57Υ. πιθίαργ8. 1 θ. 1050»28 διὸ χαὶ οὐκ ὀρϑῶς ἀπέστη Α. εἰπὼν 
ὅτι ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν ἄπειρα καὶ πλήϑει χαὶ μιχρότητι 
[ἔτ. 1]. ἔδει δ᾽ εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ καὶ μικρότητι᾽ καὶ ὀλιγότητι" οὐ γὰρ ἄπειρα, 
ἐπεὶ τὸ ὀλίγον οὐ διὰ τὸ ἕν, ὥσπερ τινές φασιν, ἀλλὰ διὰ τὰ δύο. 

61. Απιθυ. Μοίαρηνβ. Α 1. 1069}19 ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα, δυνάμει μέντοι 
ὄντος, ἐκ μὴ ὄντος δὲ ἐνεργείαι. καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ᾿ἀναξαγόρου ἕν (βέλτιον γὰρ ἢ 
ὁμοῦ πάντ α)καὶ Ἐμπεδοκλέους τὸ μεῖγμα καὶ ᾿ἀναξιμάνδρου. Απᾶογβ.Α 8.989.280 
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᾿Αναξαγόραν δ᾽ εἴ τις ὑπολάβοι δύο λέγειν στοιχεῖα μάλιστ᾽ ἂν ὑπολάβοι κατὰ 

λόγον οὐν Β4 ὅμως εἴ τις ἀκολουϑήσειε συνδιαρϑρῶν ἃ βούλεται λέγειν, ἔσως 

ἂν φανείη καινοπρεπεστέρως λέγων... 16 ἐκ δὴ τούτων συμβαίνει λέγειν 

αὐτῶι τὰς ἀρχὰς τό τε ἕν (τοῦτο γὰὺ ἁπλοῦν χαὶ ἀμιγές) καὶ ϑάτερον οἷον 
τίϑεμεν τὸ ἀόριστον πρὶν δρισϑῆναι. 

62. ῬΙοΡοι. 11, 1 ἔοικε δὲ περὶ τῆς τῶν ὅλων φύσεως οὐδ᾽ Εὐριπίδης δια- 
φωνεῖν τοῖς προειρημένοις μαϑητὴς ὧν ᾿ναξαγόρου τοῦ φυσιχοῦ" ἐν γὰρ τῆε 
Μελανίππηι τίϑησιν οὕτως [ἴν. ἄογ ΜΙ. ἡ σοφή π. 4847" 

(χοὺχ ἐμὸς ὃ μῦϑος, ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα,) 
ὡς οὐρανός τε γαϊά τ᾽ ἦν μορφὴ μία" 
ἐπεὶ δ᾽ ἐχωρίσϑησαν ἀλλήλων δίχα, 
τίχτουσι πάντα κανέδωχαν εἰς φάος 
δένδρη, πετεινά, ϑῆρας, οὕς ϑ᾽ ἅλμη τρέφει 
γένος τε ϑνητῶν. 

θ8. ΑΕτ. ΠΠ1, 2 (Ὁ. 8217] Θαλῆς... . ᾿Αναξαγόρας, Πλάτων, ᾿Αριστοτέλης, 
Ζήνων ἕνα τὸν χόσμον. 

θ4. ΞΓΡῚ, ΡΠγ8. 104,29 τὸν ᾿ἀναξαγόραν λέγειν ἅπαξ γενόμενον τὸν 
κόσμον ἐκ τοῦ μίγματος διαμένειν λοιπὸν ὑπὸ τοῦ νοῦ ἐφεστῶτος διοικού- 
μενόν τε καὶ διαχρινόμενον. 1121,21 ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ χρόνου δοκοῦσι λέγειν 
γεγονέναι, τὸν κόσμον ᾿Α. τε χαὶ Ἀρχέλαος καὶ Μητρόδωρος ὁ Χῖος. οὗτοι 

δὲ χαὶ τὴν κίνησιν ἄρξασϑαί φασιν" Πρεμούντων γὰρ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον 

τῶν ὄντων κίνησιν ἐγγενέσθαι φασὶν ὑπὸ τοῦ νοῦ, ὑφ᾽ ἧς γεγονέναι τὸν χό- 
σμον. φαίνονται δὲ χαὶ οὗτοι τάξεως ἕνεχα διδασχαλικῆς ἀρχὴν τῆς χοσμο- 
ποιίας ὑποϑέμενοι. 

θὅ. Αετ. 114, 6 [Ὁ. 381] Ἀναξίμανδρος, ᾿Αἀναξιμένης, ᾿Αναξαγόρας Τὸ ἃ 

φϑαρτὸν τὸν κόσμον. 134,2 [Ὁ. 320] Ἐμπεόοχλῆς, Α.... καὶ πάντες ὅσοι 
χατὰ συναϑροισμὸν τῶν λεπτομερῶν σωμάτων κοσμοποιοῦσι συγχρίσεις μὲν 
καὶ διαχρίσεις εἰσάγουσι, γενέσεις δὲ καὶ φϑορὰς οὐ κυρίως" οὐ γὰρ χατὰ τὸ 
ποιὸν ἐξ ἀλλοιώσεως, κατὰ δὲ τὸ ποσὸν ἐκ συναϑροισμοῦ ταύτας γίνεσϑαι. 

θ0. -- 29,1 (Ὁ. 826] ᾿4. χαὶ οἱ Στωικοὶ ἄδηλον αἰτίαν ἀνϑρωπίνωι 
λογισμῶι" ἃ μὲν γὰρ εἶναι χατ᾿ ἀνάγκην ἅ δὲ καϑ᾽ εἱμαρμένην, ἃ δὲ κατὰ 
προαίρεσιν, ἅ δὲ κατὰ τύχην, ἅ ὁὲ χατὰ τὸ αὐτόματον. Ατεχ. ἀδ ἕαῖο 2 
[Π 1θδ, 22 Βιπιη8.] λέγει γὰρ οὗτός γε [Ἀπᾶχᾶρ.] μηδὲν τῶν γινομένων γίνεσθαι 

χαϑ᾽ εἱμαρμένην, ἀλλ᾽ εἶναι κενὸν τοῦτο τοὔνομα. 
61. Δεν. Π 8, 1 [Ὁ. 881] Διογένης καὶ ᾿4. ἔφησαν μετὰ τὸ συστῆναι τὸν 

χόσμον καὶ τὰ ζῶια ἐχ τῆς γῆς ἐξαγαγεῖν ἐγχλιϑῆναί πως τὸν κόσμον ἐκ τοῦ 
αὐτομάτου εἰς τὸ μεσημβρινὸν αὑτοῦ μέρος, ἴσως ὑπὸ προνοίας, ἵνα ἃ μὲν 
ἀοίκητα γένηται ἃ δὲ οἰχητά μέρη τοῦ κόσμου χατὰ ψύξιν καὶ ἐχπύρωσιν καὶ 
εὐχρασίαν. 

68. Απιβυ. ἀθ οδοίο Δ 3. 809519 ἔνιοι μὲν οὖν τῶν μὲ φασχόντων εἶναι 
χενὸν οὐδὲν διώρισαν περὶ κούφου καὶ βαρέος οἷον ᾿Α. καὶ Ἐμπεδοκλῆς. ῬὮΨΒ. 
Δ θ. 218522 οἱ μὲν οὖν δεικνύναι πειρώμενοι ὅτι οὐκ ἔστιν [πᾶπι]. τὸ χεν ὁν), 
οὐχ ὃ βούλονται λέγειν οἱ ἄνϑρωποι κενὸν τοῦτ᾽ ἐξελέγχουσιν, ἀλλ᾽ ἁμαρ- 
τάνοντες λέγουσιν ὥσπερ ᾿Α. καὶ οἱ τοῦτον τὸν τρόπον ἐλέγχοντες. ἐπιδει- 
κνύουσι γὰρ ὅτι ἔστι τι ὃ ἀήρ, στρεβλοῦντες τοὺς ἀσχοὺς χαὶ δεικνύντες ὡς 
ἰσχυρὸς ὃ ἀὴρ καὶ ἐναπολαμβάνοντες ἐν ταῖς χλεψυύδραις. 

69. --- ρΡΙῸὉ]. ΧΥῚ 8. 9145}9 τῶν περὶ τὴν χλεψύδραν συμβαινόντων τὸ 
μὲν ὅλον ἔοιχεν εἶναι αἴτιον καϑάπερ Α. λέγει" ὁ γὰρ ἀήρ ἐστιν αἴτιος ἐνα- 
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πολαμβανόμενος ἐν αὐτῆι τοῦ μὴ εἰσιέναι τὸ ὕδωρ ἐπιληφϑέντος τοῦ ἄλλου 
1. αὐλοῦ]. οὐ μὴν ἁπλῶς γε αἴτιος" κἄν γάρ τις αὐτὴν πλαγίαν ἐνῆι εἰς τὸ 
ὕδωρ ἐπιλαβὼν τὸν αὐλόν, εἴσεισι τὸ ὕδωρ. διόπερ οὐ λέγεται ὑπ᾿ αὐτοῦ 
ἱχανῶς, ἧε αἴτιόν ἐστιν. ἔστι δὲ αἴτιον μὲν χκαϑάπερ εἴρηται ὃ ἀήρ᾽ οὗτος δὲ 
ὠϑούμενός τε καὶ χαϑ᾽ ἑαυτὸν φερόμενος καὶ μὴ βιαζόμενος ἐπ᾽ εὐϑείας 
πέφυχε φέρεσϑαι καϑάπερ χαὶ ἄλλα στοιχεῖα" πλαγίας μὲν οὖν βαφείσης τῆς 
χλεψύδρας διὰ τῶν ἐναντίων τοῖς ἐν τῶι ὕδατι τρυπημάτων ἐπ᾽ εὐθείας μένων 
ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐξέρχεται, ὑποχωροῦντος δὲ αὐτοῦ τὸ ὕδωρ εἰσέρχεται" ὀρϑῆς 
δὲ εἰς τὸ ὕδωρ βαφείσης τῆς κλεψύδρας οὐ δυνάμενος πρὸς ὀρϑὴν ὑποχωρεῖν 
διὰ τὸ πεφράχϑαι τὰ ἄνω μένει περὶ τὰ πρῶτα τρυπήματα. σάττεσϑαι γὰρ 
εἰς αὑτὸν οὐ πέφυχεν. σημεῖον δ᾽ ἐστὶ τοῦ εἴργειν δύνασϑαι τὸ ὕδωρ ἀκινη- 
τίζοντα τὸν ἀέρα τὸ ἐπ᾽ αὐτῆς γινόμενον τῆς κλεψύδρας. ἐὰν γάρ τις αὐτῆς 
αὐτὴν τὴν κωδύαν ἐμπλήσας ὕδατος ἐπιλαβὼν τὸν αὐλόν, καταστρέψηι ἐπὶ τὸν 
αὐλόν, οὐ φέρεται τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ αὐλοῦ ἐπὶ στόμα. ἀνοιχϑέντος δὲ τοῦ 
στόματος οὐκ εὐθὺς ἐκρεῖ χατὰ τὸν αὐλόν, ἀλλὰ μικροτέρωι ὕστερον ὡς οὐκ 
ὃν ἐπὶ τῶι στόματι τοῦ αὐλοῦ, ἀλλ᾽ ὕστερον διὰ τούτου φερόμενον ἀνοιχϑέν- 
τος. πλήρους τε καὶ ὀρϑῆς οὔσης τῆς χλεψύδρας ἀνοιχϑέντος τοῦ αὐλοῦ 
εὐϑὺς δεῖ διὰ τοῦ ἡϑμοῦ διὰ τὸ ἐχείνου μὲν ἅπτεσθαι, τῶν δὲ ἄχρων τοῦ 
αὐλοῦ μὴ ἅπτεσθαι. οὐκ εἰσέρχεται μὲν οὖν τὸ ὕδωρ εἰς τὴν Ἀλεθυϑθεν διὰ 
τὴν προειρημένην αἰτίαν, ἐξέρχεται δὲ ἀνοιχϑέντος τοῦ αὐλοῦ διὰ τὸ τὸν ἐν 
αὐτῶι ἀέρα χινούμενον ἄνω καὶ κάτω πολλὴν κένωσιν ποιεῖν᾽ τοῦ ἐν τῆι κλε- 

ψύδραι ὕδατος. ὠϑούμενον δὲ χάτω καὶ αὐτὸ ὁέπον εἰς αὐτὸ εἰκότως ἐχρεῖ, 
βιαζόμενον τὸν ἐχτὸς τῆς κλεψύδρας ἀέρα κινούμενόν τε καὶ ὄντα ἴσον τῆι 

δυνάμει τῶι ἐπωϑοῦντι αὐτὸν ἀέρι, τῆι δὲ ἀντερείσει ἀσϑενέστερον ΓΈΚΠΗΟΝ 

διὰ τὸ διὰ στενοῦ αὐτὸν τοῦ αὐλοῦ ῥέοντα ϑᾶττον χαὶ σφοδρότερον ῥεῖν καὶ 

προσπίπτειν τῶι ὕδατι" τοῦ δὲ πωμασϑέντος τοῦ αὐλοῦ μὴ συρρεῖν τὸ ὕδωρ 

αἴτιον, ὅτι τὸ ὕδωρ εἰσιὸν εἰς τὴν κλεψύδραν ἐξωϑεῖ βίαι τὸν ἀέρα ἐξ αὐτῆς. 

σημεῖον δέ ἐστι τὸ γινόμενον ἐν ταύτηι πνεῦμα καὶ ἐρυγμός. εἰσιόντος δὲ τοῦ 

ὕδατος βίαι ὠϑοῦν συνεισπίπτει εἰς τὸν αὐλὸν αὐτοῦ ἰὠϑούμενος (μδ πη]. ὁ ἀὴρ) 

εἰσπίπτει εἰς τ. αὐλ. αὐτῆς  καϑάπερ τὰ ἐχπιεστὰ ξύλα ἢ χαλκὸς τῆι διαιρέσει 

πιεζούμενος μένει ἄνευ παντὸς ἄλλου συνδέσμου, (ῥαιδίως δὲ ἐξάλλεται, ὅταν) 

ἐχκρουσϑῆι ἐκ τοῦ ἐναντίου, καϑάπερ τοὺς κατεαγότας ὀπιούρους []. ἐπιού- 

ρους] ἐν τοῖς ξύλοις ἐχχρούουσιν. συμβαίνει δὲ τοῦτο ἀνοιχϑέντος τοῦ αὐλοῦ 

γίνεσϑαι διὰ τὰ προειρημένα. ἢ οὖν διὰ ταῦτα εἰκός ἔστιν αὐτὸν [!. αὐτὸ, 
86. τὸ ὕδωρ] μὴ ἐκρεῖν ἢ ἐξιζέναι κωλύγοντος βιαίου ἀέρος καὶ πνευματου- 

μένου. δηλοῖ δὲ ὃ ψόφος ἐπισπᾶσϑαι τῶι πνεύματι τὸ ὕδωρ ἄνω, ὥσπερ ἐπὶ 

πολλῶν συμβαίνει γίνεσϑαι. ἐπισπώμενον δὲ καὶ συνεχὲς ὃν αὐτῶι πᾶν τὸ 

ὕδωρ μένει πιεζούμενον ὑπὸ τοῦ ἀέρος, ἕως ἂν ἀπωσϑῆι πάλιν ὑπ᾽ αὐτοῦ" 

τῆς δὲ ἀρχῆς μενούσης καὶ τὸ ἄλλο ἐξ αὐτῆς χρέμαται ὕδωρ ἕν καὶ συνεχές. 

γε]. Ἐπιροᾶ. ἔν. 100 5. 210 ἀπᾶ πἀπίοη ΑΥ. ἀθ γθβρ. 2 Κ, 825, 4ὅ, 

τὸ. ΤΉΞΟΡΗΕ. ἃ. 56η8. ὅ9 10. 816] τὸ μὲν μανὸν χαὶ λεπτὸν ϑερμόν, τὸ 

δὲ πυχνὸν χαὶ παχὺ ψυχρόν, ὥσπερ ᾿Α. διαιρεῖ τὸν ἀέρα χαὶ τὸν αἰϑέρα. 

τι. Δετ. 118, 8 [Ὁ. 841] Ἀ. τὸν περικείμενον αἰϑέρα πύρινον μὲν εἶναι 

χατὰ τὴν οὐσίαν, τῆι δὲ εὐτονίαι τῆς περιδινήσεως ἀναρπάσαντα πέτρους ἀπὸ 

τῆς γῆς καὶ καταφλέξαντα τούτους ἠστερωκέναι. 
12. -- Π: 20, θ [Ὁ. 849] 4. μύόρον ἢ πέτρον διάπυρον εἶναι τὸν ἥλιον. 

21, 8 [Ὁ. 351] 4. πολλαπλάσιον Πελοποννήσου. 38, 2 [Ὁ. 862] 4. ἀνταπώσει 
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τοῦ πρὸς ταῖς ἄρχτοις ἀέρος, ὃν αὐτὸς συνωθῶν ἐχ τῆς πυχνώσεως ἰσχυρο- 
ποιεῖ [πᾶτη!. τροπὴν ἡλίου γίγνεσϑα!. 

18. ΧΈΝΟΡΗ. Μριηου. [Ὁ 1,6 ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων ἧι ἕχαστα ὃ ϑεὸς 
μηχανᾶται φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν" . -«. κινδυνεῦσαι δ᾽ ἂν ἔφη καὶ 
παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ ̓ Α. παρεφρόνησεν ὃ μέγι- 
στον φρονῖσας ἐπὶ τῶι τὰς τῶν ϑεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσϑαι. ἐκεῖνος γὰρ λέγων 
μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τε καὶ ἥλιον ἠγνόει, ὅτε τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνϑρωποι 
ῥαιδίως καϑορῶσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν, χαὶ ὑπὸ μὲν 
τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔχουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ π πυρὸς 
οὔ" ἠγνόει δὲ χαὶ ὅτι τῶν ἐχ τῆς γῆς φυομένων ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν 
δύναται χαλῶς αὔξεσϑαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς ϑερμαινόμενα πάντα ἀπόλλυται" 

φάσχων δὲ τὸν ἥλιον λίϑον διάπυρον εἶναι χαὶ τοῦτο ἠγνόει, ὅτι λίϑος μὲν ἐν 
πυρὶ ὧν οὔτε λάμπει οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, ὃ δὲ ἥλιος τὸν πάντα χρόνον 
πάντων λαμπρότατος ὧν διαμένει. Απιδτ. ἀ6 σρ6 0 Α 8. 210024 ᾿4. δὲ χατα- 
κέχρηται τῶι ὀνόματι τούτωι [υΐπι]. αἰϑήρ] οὐ χαλῶς. ὀνομάζει γὰρ αἰϑέρα ἀντὶ 
πυρός [ν6]. ἔτ. 1 ἀπὰ δέξου]. ϑγμρι,. 2. ἃ. 8ι. 119, 2 αἰτιᾶται δὲ τὸν ᾿Αναξαγόραν 
οὐ καλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰϑέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴϑειν, ὃ ἐστι τὸ 
χαίειν, χαὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς αὐτῶι χρώμενον. 

14. [ΑΠ|51.] ῬΙΟΌΙ. ΧῚ 838. 9081 διὰ τί εὐηχοωτέρα ἡ νὺξ τῆς ἡμέρας 
ἐστίν; πότερον, ὥσπερ ᾿Α4. φησί, διὰ τὸ τῆς μὲν ἡμέρας σίζειν καὶ ψοφεῖν τὸν 
ἀέρα ϑερμαινόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τῆς δὲ νυχτὸς ἡσυχίαν ἔχειν ἅτε ἐκλελοι- 
πότος τοῦ ϑερμοῦ; Ῥιστ. απδοϑβῦ. οοην. 1 8, 8. 1722 Α ᾿ἀναξαγόραν ὑπο τοῦ 
ἡλίου λέγοντα χινεῖσϑαι τὸν ἀέρα κίνησιν τρομώδη καὶ παλμοὺς ἔχουσαν, ὡς 
δῆλόν ἐστι τοῖς διὰ τοῦ φωτὸς αεὶ διάιττουσι ψήγμασι μικροῖς καὶ ϑραύσμα- 
σιν, ἃ δή τινες τίλας χαλοῦσιν᾽ ταῦτ᾽ οὖν φησιν ὃ ἀνὴρ πρὸς τὴν ϑερμότητα 

σίξοντα καὶ ψοφοῦντα δι᾿ ἡμέρας δυσηχόους τῶι ψόφωι τὰς φωνὰς ποιεῖν, 

νυχτὸς δὲ φαίνεσϑαι [ὑφίεσϑαι ΤδποΥ] τὸν σάλον αὐτῶν καὶ τὸν ἤχον. 
1. Ῥποσι, ἴῃ Τί. Ρ. 624 βοῦῆη. Πλάτων [Ρ. 88]... τὴν εἰς τὸν κόσμον 

πρόοδον αὐτῶν [πϑπι]. ἡλίου καὶ σελήνης] ὡς συνημμένην παραδέδωκε. καὶ 
οὐδὲ ταύτης ἤρξεν αὐτὸς τῆς ὑποθέσεως, ἀλλ᾽ 4. τοῦτο πρῶτος ὑπέλαβεν, ὡς 
ἱστόρησεν Εὔδημος [ἴτ. 98]. 

10. Ῥηάτ. ΟΥΔΌ]. ρΡ. 409ΧΑ. ὃ ἐχεῖνος νεωστὶ ἔλεγεν [Ἀπᾶχ.], ὅτε ἡ σελήνη 
ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔχει τὸ φῶς. (409 Β) νέον δέ που καὶ ἕνον ἀεί ἐστι περὶ τὴν 
σελήνην τοῦτο τὸ φώς, εἴπερ ἀληϑῆ οἱ ᾿Αναξαγόρειοι λέγουσι" χύχλωι γάρ που 
ἀεὶ αὐτὴν περιιὼν νέον ἀεὶ ἐπιβάλλει, ἕνον δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προτέρου μηνός. 

ΤΊ. ὅσηοι,. ἌΡοι,. 1 498 τὴν δὲ σελήνην ὃ αὐτὸς Α. χώραν πλατεῖαν 
ἀποφαίνει, ἐξ ἧς δοκεῖ ὃ Νεμεαῖος λέων πεπτωχέναι. ΑἘτ. 1 25, 9 [Ὁ. 8356] 
4. καὶ Δημόκριτος στερέωμα διάπυρον ἔχον ἐν ἑαυτῶι πεδία καὶ ὄρη καὶ 
φάραγγας [80. τὴν σελήνην]. 80,2 [Ὁ.. 861] 4. ἀνωμαλότητα συγχρίματος διὰ 
τὸ ψυχρομιγὲς ἅμα καὶ γεῶδες, τὰ μὲν ἐχούσης ὑψηλὰ τὰ δὲ ταπεινὰ τὰ δὲ 
κοῖλα. καὶ παραμεμῖχϑαι τῶι πυροειδεῖ τὸ ξοφώδες, ὧν τὸ πάϑος ὑποφαΐίνει τὸ 
σχιερόν᾽ ὅϑεν ψευδοφανῆ λέγεσϑαι τὸν ἀστέρα (τ. σελήνην, να]. 8.129.ν.21]. 28, ὅ 
[Ὁ. 8358] Θαλῆς πρῶτος ἔφη ὑπὸ τοῦ ἡλίου φωτίζεσϑαι... . 4. ὁμοίως. 39, 6.1 
[Ὁ.. 860, 8 Ῥοβοϊἀοῃΐοβ8) Θαλῆς, 4... τοῖς μαϑηματιχκοῖς συμφώνως τὰς μὲν μη- 

νιαίους ἀποχρύψεις συνοδεύουσαν αὐτὴν ἡλίωι καὶ περιλαμπομένην ποιεῖσϑαι, τὰς 
δ᾽ ἐκλείψεις εἰς τὸ σχίασμα τῆς γῆς ἐμπίπτουσαν, μεταξὺ μὲν ἀμφοτέρων τῶν ἀστέ- 
ρων γενομένης, μᾶλλον δὲ τῆς σελήνης ἀντιφραττομένης. ᾿4., ὡς φησι Θέοφραστος 
[ΡῈ ν 8. ΟΡ. ἔτ. 19) χαὶ τῶν ὑποχάτω τῆς σελήνης ἔσϑ᾽ ὅτε σωμάτων ἐπιπροσϑούντων. 
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18. ΔἘτ. Π 16. 1 [Ὁ. 8345] ᾿4., Δημόχριτος, Κλεάνϑης ἀπ. ἀνατολῶν ἐπὶ 
δυσμὰς φέρεσϑαι πάντας τοὺς ἀστέρας. 

19. ΑσΗπμ,. βαρ. ἴπ Αγαΐ. 1, 18 5. 40,20 Μίδαββ. τοὺς ἀστέρας δὲ ζῶια 

εἶναι οὔτε ᾿Αναξαγόραι οὔτε Δημοχρίτωι ἐν τῶι Μεγάλωι διαχόσμωι δοχεῖ. 

80. ΑΒιβν, Μοίθοσοὶ. Α 8. 345525 οἱ δὲ περὶ ᾿Αναξαγόραν χαὶ δΔδημόχριτον 

φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγουσιν ἄστρων τινῶν" τὸν γὰρ ἥλιον ὑπὸ τὴν γῆν φερό- 
μενον οὐχ ὁρᾶν ἕνα τῶν ἄστρων. ὅσα μὲν οὖν περιορᾶται ὑπ᾽ αὐτοῦ, τού- 
των μὲν οὐ φαίνεσϑαι τὸ φῶς (χωλύεσϑαι γὰρ ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀχτίνων)" 
ὅσοις δ᾽ ἀντιφράττει ἡ γῆ ὥστε μὴ ὁρᾶσϑαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὸ τούτων οἰχεῖον 
φῶς φασιν εἶναι τὸ γάλα. Αετ. ΠῚ 1, ὅ [Ὁ. 865] (περὶ τοῦ γαλαξίου χύχλου) 
᾿Α. τὴν σχιὰν τῆς γῆς κατὰ τόδε τὸ μέρος ἵστασϑαι τοῦ οὐρανοῦ, ὅταν ὑπὸ 
τὴν γῆν ὃ ἥλιος γενόμενος μὴ πάντα περιφωτίζηι. 

81. Απιβυ. Μοίθοτοὶ. Α.θ. 842525 περὶ δὲ χομητῶν ... ᾿Α4. μὲν οὖν χαὶ Δημό- 
κριτὸς φασιν εἶναι τοὺς χομήτας σύμφασιν τῶν πλανήτων ἀστέρων, ὅταν διὰ 
τὸ πλησίον ἐλϑεῖν δόξωσι ϑιγγάνειν ἀλλήλων. ΑἘτ. ΠΙ 2, 2 [Ὁ. 866] ᾿4., δημό- 
χριτος σύνοδον ἀστέρων δυεῖν ἢ καὶ πλειόνων κατὰ συναυγασμόν. αὶ. ὅσποι,. 
ἌΞΑΥ. Ρ. 545, 20Μ. 

᾿ς 82. ΑΕπ. ΠῚ 2, 9 [Ὁ. 8617] ᾿4. τοὺς χαλουμένους διάιττοντας ἀπὸ τοῦ 
αἰϑέρος σπινϑήρων δίχην χαταφέρεσϑαι" διὸ χαὶ παραυτίχα σβέννυσϑαι. 

88. 5Εν. Ναῖ. αὰ. ΥἾΙ ὅ, 8 Οἠαγηιαπάον χιοχιθ ὧν 60 ἰἰδγο, χμθηι 46 οο- 
γγδξὶ8 οογιροϑιῖέ, αἱ Απασασογαο υἱϑιον σγαηπάᾶς ἐπϑοϊϊειηεχια οαοῖο ἰιργιθη ἡναφηΐ- 
ἐμαῖηα ανερίας ἐγαδὶβ οἱ ἰὰᾷ Ῥ6Ὺ νι ίο8 αἶ68 Γμἰβῖ886. 

84. Απιβυ. Μοίθοτοὶ. Β 9 (περὶ ἀστραπῆς καὶ βροντῆς) 369014 [Πδοὴ 
Ἐτηροᾶ. 6. 21 Α 68 8. 111, 24] ᾿4. δὲ τοῦ ἄνωϑεν αἰϑέρος, ὃ δὴ ἐκεῖνος χαλεῖ 
πῦρ, κατενεχϑὲν ἄνωϑεν χάτω. τὴν μὲν οὖν διάλαμψιν ἀστραπὴν εἶναι τούτου 
τοῦ πυρός, τὸν δὲ ψόφον ἐναποσβεννυμένου καὶ τὴν σίξιν βροντήν, ὡς χαϑά- 
περ φαίνεται χαὶ γιγνόμενον, οὕτω καὶ πρότερον τὴν ἀστραπὴν οὖσαν τῆς 
βροντῆς. ΔἘπτ. 1Π 8, 4 (Ὁ. 308] ὅταν τὸ ϑερμὸν εἰς τὸ ψυχρὸν ἐμπέσηι (τοῦτο 
δ᾽ ἐστὶν αἰϑέριον μέρος εἰς ἀερῶδες), τῶι μὲν ψόφωι τὴν βροντὴν ἀποτελεῖ, 
τῶι δὲ παρὰ τὴν μελανίαν τοῦ νεφώδους χρώματι τὴν ἀστραπήν, τῶι δὲ πλή- 
ϑει καὶ μεγέϑει τοῦ φωτὸς τὸν χεραυνόν, τῶι δὲ πολυσωματωτέρωι πυρὶ τὸν 
τυφῶνα, τῶι δὲ νεφελομιγεῖ τὸν πρηστῆρα. ϑξκεο. Ναῖ. σὰ. ΠΠ 12, 8 4. αἱξ 
ἐϊζιεγγυ [πᾶτη]. ἐφη}6}}}} δὰ αοἰδογο αἰϑέναγε δὲ θα ἑαπίο αγάογε οαεἰὶ πυιΐα ἀροϊάδογο, 
χίας πεδεβ αἴ ὑποίιιϑα οἰϑίοαιαμιί. 11 19 [ηδοῦ ΑΠΑΧΙ Δ ΠαΓΟΒ 8, 5, 19 ἡ. 28] 

Απακπαφογαϑ [455. ἀπασαπάγο8) αὐξ: οηιηῖα ἰδέα 8ῖ. Πεγὶ, κεξ οα αοἰθογα αἰέχιια υἱϑ 

ἴῃ ἡηζογίογα ἀοβοοπα αἰ: ἰΐα ἰσηὶϑ ἱηιραοίι8 ταιϑῖϑιι8 Γγἰσὶ 8 ϑοπαί. αἕ οἰεὶ εἶα 8 
ἐπέογβοὶπαϊέ, ξμϊσοί δὲ ηυϊποῦ υἷϑ ἰσπΐμι ἐμ σιιγαἴίοτοβ ἐαοὶί, ἡναῖου βμϊηιῖηα. 

8ὅ. Αετ. ΠῚ 4,2 [Ὁ. 311] ᾿4. νέφη μὲν χαὶ χιόνα παραπλησίως [πϑπι!οἢ 
ἄθπι ΑΠΑΧΙ ΠΟ Π68 3. 24 π, 18], χάλαζαν δ᾽ ὅταν ἀπὸ τῶν παγέντων νεφῶν προ- 

ὠσϑῆι τινα πρὸς τὴν γῆν, ἃ δὴ ταῖς καταφοραῖς ἀποψυχρούμενα στρογγυλοῦ- 
σϑαι. Απιβτ. Μοίθοιοὶ. ἃ 12 (ἄρον Ηδρθ}) 348Ρ18 ὃ μὲν γὰρ [πᾶ]. Απᾶχδρ.] 
ὅταν εἰς τὸν ψυχρὸν ἀέρα ἐπανέλϑηι [πᾶ]. τὸ νέφος], φησὶ τοῦτο πάσχειν, 
ἡμεῖς δ᾽ ὅταν εἰς τὸν ϑερμὸν κατέλϑηι. 

8θ. Απτ. 1Πὅ, 11 (περὶ ἔριδος) (Ὁ. 8313] Α.. ἀνάχλασιν ἀπὸ νέφους πυχνοῦ 
τῆς ἡλιακῆς περιφεγγείας, καταντιχρὺ δὲ τοῦ χατοπτρίζοντος αὐτὴν ἀστέρος 
διὰ παντὸς ἵἴστασϑαι. παραπλησίως δὲ αἰτιολογεῖται τὰ χαλούμενα παρήλια 
γινόμενα δὲ κατὰ τὸν Πόντον. 

1918, Ετδζ, ἃ. οσβοκσ. 21 
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822 406. ΑΝΑΧΑΘΟΙΑΚΞ 

81. ἘἜχο. ΑΒΤΒΟΝ. οοἅ. γαῦο. 3881 [οἀ. Νίδι88 Αγαίεα 148] ὅτι οὔτε χοίλη ἣ 
γῆ ὡς Δημόκριτος οὔτε πλατεῖα ὡς Ἀ. 

88. ΑΕΙ5τ. ἃ6 οδ6 10 Β 18. 29629 ὥστ᾽ εἰ βίαι γνὺν ἢ γῆ. μένει, καὶ συνῆλ- 

ϑεν ἐπὶ τὸ μέσον φερομένη διὰ τὴν δίνησιν᾽ ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν πάντες 

λέγουσιν ἐχ τῶν ἐν τοῖς ὑγροῖς χαὶ περὶ τὸν ἀέρα συμβαινόντων" ἐν τούτοις 

γὰρ ἀεὶ φέρεται τὰ μείξω καὶ τὰ βαρύτερα πρὸς τὸ μέσον τῆς δίνης. διὸ δὴ καὶ 

τὴν γῆν πάντες ὅσοι τὸν οὐρανὸν γεννῶσιν, ἐπὶ τὸ μέσον συνελϑεῖν φασιν. 
ΞΙΜΡΙ, Ζ. ἃ, δ(, 511,28 οἱ μὲν πλεῖστοι ἐπὶ τοῦ μέσου χεῖσϑαι λέγουσι τὴν γῆν, 
ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς ἐνν καὶ 4. δ20, 28 τῶν λεγόντων μένειν αὐτὴν ἀνεχομένην 
ὑπὸ τοῦ ὑποχειμένου ἀέρος, ὃν ἐπιπωματίζει πλατεῖα οὖσα καὶ τυμπανοειδὴς 
ἡ γῆ οὐ συγχωρεῖ ἀναχωρεῖν. οὕτω δὲ ᾿Αναξιμένης χαὶ ᾿Α4. χαὶ Δημόχριτος 
ἐδόχουν λέγειν. αὶ. Ακιβτ. ἀθ οδθ]ο Β 18 οὔθῃ 8. 24 πα. 20. 

89. Απιβτ. Μοίροτοὶ. Β 1. 8θ5214 περὶ δὲ σεισμοῦ καὶ κινήσεως γῆς - - - 
419 ᾿4. μὲν οὖν φησι τὸν αἰϑέρα πεφυχότα φέρεσϑαι ἄνω, ἐμπίπτοντα δ᾽ εἰς 
τὰ χάτω τῆς γῆς καὶ τὰ κοῖλα κινεῖν αὐτήν᾽ τὰ μὲν γὰρ ἄνω συναληλίφϑαι 
διὰ τοὺς ὄμβρους, ἐπεὶ φύσει γε πᾶσαν ὁμοίως εἶναι σομφήν, ὡς ὄντος τοῦ 
μὲν ἄνω τοῦ δὲ κάτω τῆς ὅλης σφαίρας καὶ ἄνω μὲν τούτου ὄντος τοῦ μορίου 
ἐφ᾽ οὗ τυγχάνομεν οἰχοῦντες, κάτω δὲ ϑατέρου... 581 καὶ τὸ λέγειν μὲν ὡς 
διὰ τὸ μέγεϑος ἐπὶ τοῦ ἀέρος μένει, σείεσϑαι δὲ φάσχειν τυπτομένην κάτωϑεν 
ἄνω δι᾿ ὅλης. πρὸς δὲ τούτοις οὐϑὲν ἀποδίδωσι τῶν συμβαινόντων περὶ τοὺς 
σεισμοὺς. ΑἘΤΥ. ΠῚ 18, 4 (περὶ σεισμῶν γῆς) [Ὁ. 8319]. 4. ἀέρος ὑποδύσει τῆι 
μὲν πυχνότητι τῆς ἐπιφανείας προσπίπτοντος, τῶι δὲ ἔχκρισιν λαβεῖν μὴ δύ- 
νασϑαι τρύμωι τὸ περιέχον κραδαίνοντος. ὅξκ. Ναῖ, χα. ΥἹ 9, 1 ἐσποηὶ οατιβαγη 
γιοΐμι8 [πᾷ]. ἐθγγαο φμϊάαηι εὐ φιϊάαηη πο ζ(ιυϊσαηι οανδαηι) ἐιαιοανπιί. ἵη- 

ὃ ργίηιϊδ Α. φιιὶ οαἰδίηιαΐ δἰηυϊϊ ράδηο δὰ οατιϑα οὐ αὖγα οοπομίὶ δὲ ἐδυγαηι, οὐ 
ὑπ ἐπ [ογίουα ραγίε δριγὶξιι8 ογαδϑιιγὶ αὐγὰ δὲ ἴῃ πμϑο8 οοαοίιηι εαάφηι υἱ, σα αρμὰ 
π08 γιό τιιδίϊα Κγαησὶ δοϊεηξ, γρὶΐ, οὐ ἰσηὶβ οα ἤιος οοἴϊῖδιι πιδέιε σμγδιιχε 

εἰϊδὶ αογὶδ ομιϊοιϊί. ᾿ΐο ἔρδε ἴθ οὔυϊα ἐποινγὶξ οαϊέμην φιιαεγοηβ αο αϊυοϊϊξ γὸ- 
»ισπαπέϊα, ἀἄοπθο Ῥεῦ απσυιδέμηε αὐ παρένι8. ε8ὲ υἱαηὶ οαειοιαὶ αὐ σαείναγν αὐ υἱ εἰ 

ἐπδιγία γεοϊ. Υρ]. Ανμ. Ματγο. ΧΥΠ 1, 11. 
90. ΑἘτ. ΠῚ 10,2 (περὶ ϑαλάττης πῶς συνέστη καὶ πῶς ἐστι πιχρῶ 

[Ὁ. 381] Ἀ. τοῦ χατ᾽ ἀρχὴν λιμνάζοντος ὑγροῦ περιχαέντος ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς 
περιφορᾶς καὶ τοῦ λεπτοτάτου ἐξατμισϑέντος εἰς ἁλυχίδα χαὶ πικρίαν τὸ 
λοιπὸν ὑποστῆναι. Ατχ. ἴπ τηρΐθοσ. 61 , 1 (απο δΔὰ8 ΤΉΘΟΡΒΣ. ἔν. 28 Ὁ. 495) 
τρίτη δὲ δόξα περὶ ϑαλάσσης ἐστὶν ὡς ἄρα τὸ ὕδωρ τὸ διὰ τῆς γῆς διηϑού- 
μενον χαὶ διαπλῦνον αὐτὴν ἁλμυρὸν γίνεται τῶι ἔχειν τὴν γῆν τοιούτους χυ- 
μοὺς ἐν αὑτῆι" οὗ σημεῖον ἐποιοῖντο τὸ καὶ ἅλας ὀρύττεσϑαι ἐν αὐτῆε καὶ 
νίτρα" εἶναι δὲ καὶ ὀξεῖς χυμοὺς πολλαχοῦ τῆς γῆς. ταύτης πάλιν τῆς δόξης 
ἐγένετο ᾿Αναξαγόρας τε καὶ ητρόδωρος. 

91. ΔΕτ. ΓΚ 1,8 [Ὁ. 228. 8386] ἅδον αἷο ὕυββοθθ ἄογ ΝΙ ΒΟ Το ]ο: . ἐκ 
τῆς χιόνος τῆς ἔν τῆι Αἰϑιοπίαι τηχομένης μὲν τῶι ϑέρει, ψυχομένης δὲ τῶι 
χειμῶνι. Με. Ακιδτ. ἀθ ΝΊ]Ο ἔτ, 248 ρΡ. 198,1 Ηοβθ. εν. Ναί. χὰ. ΓΥ̓͂ 2, 11 4. αἱὲ 
εα Αεἰπιορίας {ιισὶβ 8οϊκιέαβ πἴυοβ αὐ Νήρ τιόχιθ ἀδοιΎογο, ἐπ οαάφηι ορίπϊοης 
ογιγιῖϑ υε ιιϑέαϑ ζεἰϊΐ, ἤοο Αδβολ νι [ϑαρρ], 565 ΥΥ͂., ἔν. 298Ν.1, Θορποοῖοβ [ἴτ. 1917], 

Ἑπνίριαο5 [Η6]. 3, ἔν. 228] ἐγαάιπε. Ὁάροροι ΗΈπον. Π 22 ἡ δὲ τρίτη τῶν ὁδῶν 
πολλὸν ἐπιεικεστάτη ἐοῦσα μάλιστα ἔψευσται" λέγει γὰρ δὴ οὐδ᾽ αὕτη οὐδέν, 
φαμένη τὸν Νεῖλον ῥεῖν ἀπὸ ἘΡΌΜΕΗΙΟ ἢ χιόνος. 



10 

1ὅ 

20 

2ὅ 

Α. 51---99075. ΤΕ ΗΕΕ. 828 

92. ΤΗΈΕΟΡΗΚ. ἀθ 8628. 217 1, [Ὁ). 801] ᾿Α. δὲ γίνεσϑαι μὲν τοῖς ἐναντίοις" τὸ 

γὰρ ὅμοιον ἀπαϑὲς ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, χαϑ᾽ ἑκάστην δ᾽ ἰδίαι πειρᾶται διαριϑμεῖν. 
δρᾶν μὲν γὰρ τῆε ἐμφάσει τῆς κόρης, οὐκ ἐμφαίνεσθαι δὲ εἰς τὸ ὁμόχρων, 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ διάφορον. χαὶ τοῖς μὲν πολλοῖς μεϑ᾽ ἡμέραν, ἐνίοις δὲ νύχτωρ 
εἶναι τὸ ἀλλόχρων᾽ διὸ ὀξυωπεῖν τότε. ἁπλῶς ὁὲ τὴν νύχτα μᾶλλον ὁμόχρων 
εἶναι τοῖς ὀφϑαλμοῖς. ἐμφαίνεσθαι ὁὲ μεϑ᾽ ἡμέραν, ὅτι τὸ φῶς συναίτιον 
τῆς ἐμφάσεως" τὴν δὲ χρόαν τὴν χρατοῦσαν μᾶλλον εἰς τὴν ἑτέραν ἐμφαίνε- 
σϑαι [εἰς]. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὴν ἁφὴν καὶ τὴν γεῦσιν κρίνειν" τὸ 
γὰρ ὁμοίως ϑερμὸν χαὶ ψυχρὸν οὔτε ϑερμαίνειν οὔτε ψύχειν πλησιάζον οὐδὲ 
δὴ τὸ γλυκὺ χαὶ τὸ ὀξὺ δι᾿ αὐτῶν γνωρίζειν, ἀλλὰ τῶι μὲν ϑερμῶι τὸ ψυ- 
χρόν, τῶι δ᾽ ἁλμυρῶι τὸ πότιμον, τῶι δ᾽ ὀξεῖ τὸ γλυχὺ χατὰ τὴν ἔλλειψιν 
τὴν ἑχάστου᾽ πάντα γὰρ ἐνυπάρχειν φησὶν ἐν ἡμῖν. ὡσαύτως δὲ καὶ ὀσφραί- 

γεσϑαι χαὶ ἀχούειν τὸ μὲν ἅμα τῆι ἀναπνοῆι, τὸ δὲ τῶι διιχνεῖσϑαι τὸν ψὸό- 

φον ἄχρι τοῦ ἐγχεφάλου" τὸ γὰρ περιέχον ὀστοῦν εἶναι χοῖλον, εἰς ὃ ἐμπί- 
πτειν τὸν ψόφον. ἅπασαν δ᾽ αἴσϑησιν μετὰ λύπης, ὅπερ ἄν ὁόξειεν ἀχό- 
λουϑον εἶναι τῆι ὑποϑέσει" πᾶν γὰρ τὸ ἀνόμοιον ἁπτόμενον πόνον παρέχει. 
φανερὸν δὲ τοῦτο τῶι τε τοῦ χρόνου πλήϑει χαὶ τῆι τῶν αἰσϑητῶν ὑπερβολῆι. 
τά τε γὰρ λαμπρὰ χρώματα καὶ τοὺς ὑπερβάλλοντας ψόφους λύπην ἐμποιεῖν 
χκαὶ οὐ πολὺν χρόνον δύνασϑαι τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν. αἰσϑητικώτερα δὲ τὰ 
μείζω ζῶια καὶ ἁπλῶς εἶναι κατὰ τὸ μέγεϑος {τῶν αἰσϑητηρίωνν) τὴν αἴσϑη- 
σιν. ὅσα μὲν γὰρ μεγάλους χαὶ καϑαροὶς χαὶ λαμπροὺς ὀφϑαλμοὺς ἔχει, 
μεγάλα τε καὶ πόρρωϑεν ὁρᾶν, ὅσα ὁὲ μικρούς, ἐναντίως. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 
τῆς ἀκοῆς. τὰ μὲν γὰρ μεγάλα τῶν μεγάλων καὶ τῶν πόρρωϑεν ἀχούειν, 
τὰ δ᾽ ἐλάττω λανϑάνειν, τὰ δὲ μικρὰ τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἐγγύς. καὶ ἐπὶ τῆς 
ὀσφρήσεως ὁμοίως" ὄζειν μὲν γὰρ μᾶλλον τὸν λεπτὸν ἀέρα, ϑερμαινόμενον 
μὲν γὰρ καὶ μανούμενον ὄζειν. ἀναπνέον δὲ τὸ μὲν μέγα ζῶιον ἅμα τῶι 
μανῶι καὶ τὸν πυχνὸν ἕλκειν, τὸ δὲ μικρὸν αὐτὸ τὸν μανόν διὸ καὶ τὰ με- 
γάλα μᾶλλον αἰσϑάνεσϑαι. καὶ γὰρ τὴν ὀσμὴν ἐγγὺς εἶναι μᾶλλον ἢ πόρρω 
διὰ τὸ πυχνοτέραν εἶναι, σχεδαννυμένην δὲ ἀσϑενῆ. σχεδὸν δὲ ὡς εἰπεῖν οὐκ 
αἰσϑάνεσϑαι τὰ μὲν μεγάλα τῆς λεπτῆς ἀέρος, τὰ δὲ μικρὰ τὴς πυκνῆς ... 
᾿Α. μὲν οὖν, ὥσπερ ἐλέχϑη, κοινήν τινα ταύτην χαὶ παλαιὰν δόξαν ἀναφέρει. 
πλὴν ἴδιον ἐπὶ πάσαις λέγει ταῖς αἰσϑήσεσι καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆι ὄψει, διότι τὸ 
μέγα αἰσϑανόμενον ἐστιν, οὐ δηλοῖ δὲ τὰς σωματικωτέρας αἰσϑήσεις.... 
χαὶ γὰρ ᾿Α4. ἁπλῶς εἴρηκε περὶ αὐτῶν [πᾶτη!, τῶν χρωμάτων). 

93, ΔΕΤ ΙΝ 8,1 (εἰ σῶμα ἣ ψυχὴ καὶ τίς ἡ οὐσία αὐτῆς) [Ὁ. 381] ἄνα- 
ξιμένης, ᾿Α4.. ᾿Αρχέλαος, Διογένης ἀερώδη. ὅ, 11 [Ὁ. 8392] Πυϑαγόρας, Ἀ... ϑυ- 
ραϑεν εἰσχρίνεσϑαι τὸν νοῦν. Ἶ, 1 [Ὁ. 392 Νοίο] Πυϑαγόρας μὲν καὶ ᾿Α. χαὶ 

Διογένης... ἄφϑαρτον εἶναι τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο. ΥΕΪ. 9, θ (οθθῃ ὅ. 180, 388]. 
94, Απιβτ. ἘΠΗ. Νίο. Η 1ὅ. 1154071 ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ζῶιον ὧσπερ καὶ οἱ 

φυσιολόγοι μαρτυροῦσι τὸ δρᾶν, τὸ ἀχούειν φάσκοντες εἶναι λυπηρόν. ΑΒΡ88. 
5. ἃ. 51. 85, 160, 14 ὁ γὰρ ᾿Α. ἔλεγεν ἀεὶ πονεῖν τὸ ζῶιον διὰ τῶν αἰσϑήσεων. 
ταῦτα δὲ οὐχ ὡς συγκατατιϑέμενος λέγει, ἀλλ᾽ ἱστορῶν, ἐπεὶ οὐκ ἐδόκει γε 
αὐτοῖς ἀεὶ ἐν πόνωι εἶναι τὸ ζῶιον. καὶ τὸν ᾿ἀναξαγόραν αἰτιᾶται, (ὡς καὶ) Θεό- 

φραστος ἐν Ηϑιχοῖς, λέγων ὅτι ἐξελαύνει ἡδονὴ λύπην ἥ γε ἐναντία χτλ. 
80} Αὐἱβίος, υγοϊἴοσοσ Αὐϑήπσθηρ. ἈΔπτ. ΓΝ 9, 16 [Ὁ. 398] 4. πᾶσαν αἴσϑησιν 
μετὰ πόνου. 

95. βέχτ. δᾶν. τηδίῃ, ὙΠ 1839 οὐχοῦν χαὶ κατὰ τοῦτον [Ὀοῃπ Καὶ} ὃ λόγος 
ἐστὶ κριτήριον, ὃν ἱγνησίην γνώμην᾽ χαλεῖ. 140 Διότιμος δὲ τρία κατ᾽ αὐτὸν 
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ἔλεγεν εἶναι χριτήρια τῆς μὲν τῶν ἀδήλων καταλήψεως τὰ φαινόμενα, ὥς φησιν 
Ἀ. ὃν ἐπὶ τούτοις Δημόχριτος ἐπαινεῖ, ζητήσεως δὲ τὴν ἔννοιαν... ., αἱρέσεως 
δὲ καὶ φυγῆς τὰ πάϑη. 

96. Απτ᾿ ΤΥ 9, 1 [Ὁ. 396] 4. Δημόκριτος... ψευδεῖς εἶναι τὰς αἰσϑήσεις. 
971. βΈχτ, Ῥυττὶ. ἢγροῖ. 1 838 νοούμενα δὲ φαινομένοις [πᾶπι]. ἀντιτίϑεμεν) 

ὡς ὁ Ἀ. τῶι λευχὴν εἶναι τὴν χιόνα ἀντετίϑει ὅτι ἣ χιὼν ὕδωρ ἐστὶ πεπηγός, 
τὸ δὲ ὕδωρ ἐστὶ μέλαν, καὶ ἡ χιὼν ἄρα μέλαινά ἐστιν. Οἷο. Αοβὰ, Π 81, 100 
[αοϊίογχιιο ογὶξ, πὸ αἰϑανι 6886 πΐυθον ργοδεΐ, χάνι ἐγαξ Α., φυὰ ἰὰ πον πιοάο τΐα 
6886 πεσαδαΐ, 8εα δἰδὶ, χωῖΐα 8οῖγεξ ἀχιανὰ τἴσγαηι 6886, πᾶς ἴα οοπογεΐα 6886, 
αἴϑανι ἔρϑαηι 6586 Ἠ6 υἱάογὶ φιη θη. 

98. βσηοι, Ηομ. (Α) σὰ Π 161 μέλαν ὕδωρ: ᾿Α. ὅτι φύσει μέλαν" καὶ γοῦν 
ὁ χαπνὸς μέλας ἐστὶν ἐκ τοῦ ὕδατος τῶν ξύλων ἀνιέμενος. 

99. Απιβτοτ. ἀθ δηΐτηλ Α 2. ἢ. 404525 ὁμοίως δὲ χαὶ ᾿Αναξαγόρας ψυχὴν 
εἶναι λέγει τὴν κινοῦσαν, καὶ εἴ τις ἄλλος εἴρηχεν, ὡς τὸ πᾶν ἐχίνησε νοῦς. 

100. --- --- Α 3. 404Ὁ1 Ἀ. δ᾽ ἧττον διασαφεῖ περὶ αὐτῶν᾽ πολλαχοῦ μὲν γὰρ 
τὸ αἴτιον τοῦ χαλῶς καὶ ὀρϑῶς τὸν νοῦν λέγει, ἑτέρωθι δὲ τοῦτὸν εἶναι τὴν 
ψυχήν᾽ ἐν ἅπασι γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν τοῖς ζώιοις καὶ μεγάλοις χαὶ μικροῖς 
καὶ τιμίοις καὶ ἀτιμοτέροις. οὐ φαίνεται δ᾽ ὃ γε κατὰ φρόνησιν λεγόμενος 
νοῦς πᾶσιν ὁμοίως ὑπάρχειν τοῖς ζώιοις, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς ἀνϑρώποις πᾶσιν. 
405218 ᾿4. δ᾽ ἔοιχε μὲν ἕτερον λέγειν ψυχήν τε καὶ νοῦν .-.- χρῆται δ᾽ ἀμφοῖν 
ὡς μιᾶι φύσει, πλὴν ἀρχὴν γε τὸν νοῦν τίϑεται μάλιστα πάντων μόνον γοῦν 
φησιν αὐτὸν τῶν ὄντων ἁπλοῦν εἶναι καὶ ἀμιγῆ τε καὶ καϑαρόν. ἀποδίδωσι 
δ᾽ ἄμφω τῆι αὐτῆι ἀρχῆι, τὸ τε γιγνώσχειν καὶ τὸ κινεῖν, λέγων νοῦν κινῆσαι 
τὸ πᾶν. Τ' 4. 429418 ἀνάγχη ἄρα, ἐπεὶ πᾶντα νοεῖ, ἀμιγῆ εἶναι ὥσπερ φησὶν 
Ἀ.. [ἴγ. 12], ἵνα χρατῆι, τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἵνα γνωρίζηι. 

101, ΑΕτ. Υ͂ 20, 8 [Ὁ.. 432] 4. πάντα τὰ ζῶια λόγον ἔχειν τὸν ἐνεργητι- 
χόν, τὸν δ᾽ οἱονεὶ νοῦν μὴ ἔχειν τὸν παϑητικὸν [, τὸν λεγόμενον τοῦ νοῦ 
ἑρμηνέα. 

102. ΑΕιβτ. ἀθ ραγίξ. δηΐμιδ). Δ 10. θ8141 ᾿4. μὲν οὖν φησι διὰ τὸ χεῖρας 
ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζώιων ἄνϑρωπον᾽ εὔλογον δὲ διὰ τὸ φρονιμὼώ- 
τατον εἶναι χεῖρας λαμβάνειν. αἱ μὲν γὰρ χεῖρες ὄργανόν εἰσιν, ἡ δὲ φύσις 
ἀεὶ διανέμει χαϑάπερ ἄνϑρωπος φρόνιμος ἕχαστον τῶι δυναμένωι χρῆσϑαι 
[νε]. ὅδ]. ἃ. ραγίε. 1 8. 1Π 5 Κὔμη.). Ῥυστ. ἀ6 ἔοτγί. 8 Ρ. 938 ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τού- 
τοις [Κδτρουκγα) ἀτυχέστεροι τῶν ϑηρίων ἐσμέν, ἐμπειρίαι δὲ καὶ μνήμηι καὶ 
σοφίαι καὶ τέχνηι κατὰ ᾿Αναξαγόραν σφῶν τε αὐτῶν χρώμεϑα χαὶ βλίττομεν 
χαὶ ἀμέλγομεν χαὶ φέρομεν χαὶ ἄγομεν συλλαμβάνοντες. 

103. ΑἙτΟΥ͂ 2ὅ, 2 (Ὁ. 4317) Α. χατὰ χόπον τῆς σωματικῆς ἐνεργείας γίνεσϑαι 
τὸν ὕπνον᾽ σωματιχὸν γὰρ εἶναι τὸ πάϑος, οὐ ψυχικόν" εἶναι δὲ χαὶ ψυχῆς 
ϑάνατον τὸν διαχωρισμόν. 

104. αλτεν. ἃθ παίαγ. ροϊθηΐ. Π| 8 [Π 101 Κ., ΠῚ 119, 12 ΗθΙπιν.] εἰ γὰρ 
ὅη τοῦτο χαλῶς ἠπόρηται, τί οὐχὶ καὶ περὶ τοῦ αἵματος ἐπισχεψόμεϑα πότε- 
ρον ἐν τῶι σώματι λαμβάνει τὴν γένεσιν ἢ τοῖς σιτίοις παρέσπαρται, χαϑάπερ 
οἱ τὰς ὁμοιομερείας ὑποτιϑέμενοί φασι; 

106. ΑἙιδτ. 6 ρατίϊ. δηΐπι. Δ. 6116 οὐκ ὀρϑῶς δ᾽ ἐοίχασιν οἱ περὲ 
᾿Αναξαγόραν ὑπολαμβάνειν ὡς αἰτίαν οὖσαν [πᾶπι]. τὴν χολήν] τῶν ὀξέων νο- 
σημάτων᾽ ὑπερβάλλουσαν γὰρ ἀπορραίνειν πρός τε τὸν πλεύμονα καὶ τὰς φλέ- 
βας καὶ τὰ πλευρά. σχεδὸν γὰρ οἷς ταῦτα συμβαίνει τὰ πάϑη τῶν νόσων, 
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οὐκ ἔχουσι χολήν, ἐν τε ταῖς ἀνατομαῖς ἂν ἐγίνετο τοῦτο φανερόν. δὶ. 
Ἑπηρ. βΚυτ. ἔγ. 682, 8 μῶν χρυμὸς αὐτῆς πλευρὰ γυμνάζει χολῆς [ἅ. ἱ. πλευρι- 
τική ϑοχί. δᾶν. τηδίμ, 1, 808]; Μομοκγαίθβ θὰ Απομ. Πμοπαΐη. 19, 48. 

106. Δ-τ. 1Υ̓͂ 19, ὅ [Ὁ.. 409] 4. τὴν φωνὴν γίνεσϑαι πνεύματος ἀντιπε- 

σόντος μὲν στερεμνίωι ἀέρι, τῆι δ᾽ ὑποστροφῆι τὴς πλήξεως μέχρι τῶν ἀχοῶν 

προσενεχϑέντος᾽ καϑὸ καὶ τὴν λεγομένην ἠχὼ γίνεσϑαι. 
101. ΑΕιδτ. ἂθ ρθη. δηΐπι. ΔΊ. 168080 φασὲ γὰρ οἱ μὲν ἐν τοῖς σπέρ- 

μασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν εὐϑύς, οἷον ᾿Α. καὶ ἕτεροι τῶν φυσιολόγων" 

γίνεσϑαί τε γὰρ ἐκ τοῦ ἄρρενος τὸ σπέρμα, τὸ δὲ ϑῆλυ παρέχειν τὸν τόπον, 

καὶ εἶναι τὸ μὲν ἄρρεν ἐκ τῶν δεξιῶν, τὸ δὲ ϑῆλυ ἐκ τῶν ἀριστερῶν, καὶ τῆς 

ὑστέρας τὰ μὲν ἄρρενα ἐν τοῖς δεξιοῖς εἶναι, τὰ δὲ ϑήλεα ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. 

Οεκβοκ. δ, 2 [νϑὶ. οὔθ ο. 14,18 5, 105]. 

108. ΟἜκβοκ. 8, 1 (φαΐ ῥγϊχησπι ἱπ ἰπΐδηΐζο Τοσιηθίατ) [Ὁ.. 190] 4.. οογοδγάρηι 

“πο οἸλη68 διιὲ 86η 8ιι8. 
109. --- 6, 2 ϑ8ιργνὲ φιιὲ αοἰδιογίνον οαἴογονι ἔπι6886 αΥοὶἰγονιένο, φαΐ ηιοθιδγα 

αἰδροπαῖ, Απασαφογαη 8εοιϊ. 

110. --- θ, 8 [Ὁ. 191] Απασασογαθ δηῖηι οοἰογίβχι οοηερίγῖδιι8 ῬΟῪ τρΉ- 

οὐ οιρη οἶδιι8 αἀπιϊηἰδίγαγὶ υἱάοξι. 

111. ΑΕτΟΥ 1,4 [Ὁ. 420] ὁ. 18 Α ὅ8 5. 110 ΟΈΝΒΟΚ. θ, 4 [νρ]. 6. 21 Α 81 

5, 115, 46 {{1 6, 8. 4. αὐέορι εἶμι8 ραγοη ἐδ ζαοὶονν ὙΟΓοΥΥ 6 ἰἔϑογοϑ ὑιαϊοαυϊξ, φυὶ 

8οηυϊγυβ αηυριλνι8. σονυξι  ἰ88εέ, 

112. ΔΕτ Υ̓ 19, 28 [Ὁ.. 480] οἱ περὶ Ἐπίκουρον. .. ἐκ μεταβολῆς τῆς 

ἀλλήλων γεννᾶσϑαι τὰ ζῶια" μέρη γὰρ εἶναι τοῦ χόσμου ταῦτα, ὡς καὶ Ἀ. 

καὶ Εὐριπίδης" ᾿ϑνήισχει --- ἀπέδειξεν᾽ νΕ}. ἄθεϑοῃ ΟἸΓΥΒΙΡΡΟΒ ἔτ. 889: 
Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς Αἰϑήρ, 
ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν γενέτωρ, 
ἡ δ᾽ ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας 
παραδεξαμένη τίχτει ϑνητοὺς, 
τίχτει δὲ βορὰν φῦλά τε ϑηρῶν, 
ὅϑεν οὐχ ἀδίκως 
μήτηρ πάντων νενόμισται. 
χωρεῖ δ᾽ ὀπίσω 
τὰ μὲν ἐκ γαίας φύντ᾽ εἰς γαῖαν 

10 τὰ δ᾽ ἀπ᾿ αἰϑερίου βλαστόντα γονῆς 

εἰς οὐράνιον πάλιν ἦλϑε πόλον" 
ϑνήισχει δ᾽ οὐδὲν τῶν γιγνομένων, 

διακρινόμενον δ᾽ ἄλλο πρὸς ἄλλου 
μορφὴν ἑτέραν ἀπέδειξεν. 

113. [ΚΕΝ λεῦβ ΠῚ 14,2 [Ὁ. 111] 44. ατρέοηι, φιιὶ εἰ αἰγιοιι8 οοσποηυϊηαἶι8 68, 

ἀορφνιαίἰζαυὶξ ψαοία ατϊηιαϊδα ἀφοϊἀεηεϊδιυι8 6 οαεῖο ὧν ἐεΥΥαῊΣ δοηιίηῖδιιϑ. 

114. Απιθτ. 46 βόπου. δηΐπι. Γ 6. 150} 18 εἰσὶ γάρ τινες οἱ λέγουσι κατὰ 

τὸ στόμα μείγνυσθαι τοὺς τε χόρακας καὶ τὴν ἶβιν καὶ τῶν τετραπόδων τί- 

χτειν κατὰ τὸ στόμα τὴν γαλῆν. ταῦτα γὰρ καὶ ᾿4. καὶ τῶν ἄλλων τινὲς 

φυσιχῶν λέγουσι λίαν ἁπλῶς καὶ ἀσχέπτως λέγοντες. 
115. --- ἀθ τοβρῖγ, 2. 4100 80 ᾿4. δὲ χαὶ Διογένης πάντα φάσκοντες ἀνα- 

πνεῖν περὶ τῶν ἰχϑύων καὶ τῶν ὀστρείων λέγουσι τίνα τρόπον ἀναπνέουσιν. 

καί φησιν ᾿Α4. μέν, ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βραγχίων τὸν ἐν τῶι στόματι 

γινόμενον ἀέρα ἕλχοντας ἀναπνεῖν τοὺς ἰχϑῖς. οὐ γὰρ εἶναι κενὸν οὐδέν. 

φι 
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116. Ῥωστ. ααδοβῖ. ρῆγβ. 1. 911} ζώιον γὰρ ἔγγειον τὸ φυτὸν εἶναι οἱ 
περὶ Πλάτωνα καὶ ᾿ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον οἴονται. 

111. ΤΉΞΒΟΡΗΝ, Η. ρἱδηὶ. ΠΠΊ, 4 Α. μὲν τὸν ἀέρα πάντων φάσχων ἔχειν 
σπέρματα καὶ ταῦτα συγχαταφερόμενα τῶι ὕδατι γεννᾶν τὰ φυτά. [Ρρὶ. ἃ. 
οδπ8. ρὶ. 1 ὃ, 2; ἄατϑιβ Ἄδιτο Η. Ην 1 40, 1]. Νιοοι. [Απι|51.] 46 μἰαηεβ Α 1. 
815 516 (8. Οὔθη Κ,. 173. 1] 4. αμέοηι... αεβίἀεγο δαϑ [πξᾷη], ριαμία8)] πιουεγὶ 

ἀϊοιυιξ, βεηἔῖγε φμόψμε εἰ ἐγιϑίαγὶ ἀοϊοοίαγίηιια ἀαϑϑογιί, φεογθ Α. απϊηιαϊία 
6886 ἤαϑ ἰαείαγίφιε εἰ ἰγιϑέαγὶ αἰαὶ ιαιει {[Πεσιρν ΜΟΥ οΥ] ζοϊϊογιηςε αὐσιμνεοηδμη, 

αϑϑιρηθηϑ. Ὁ16 [6. 2] 4. αμέδη.. .. ἐ11α8. ἐπ οϊ δοδηι ἐρἐε!]οομίϊαθεχιια παϑονε ἀϊ- 
οοδαπί. 816}26 [ὁ. 5] ἔοοέ Α. ἀὶαογὶἑ ἴρϑαηὶ παθόν 8ριγϊδμηι. 

Β. ΕἘΚΑΘΟΜΈΕΝΤΕ,. 

ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ Α Β[Γἢ 
1 [1 Βοβδθδοῦ)] βιίμρίχο. ρηγβ. 1δδ, 28 ὅτε δὲ .4΄. ἐξ ἑνὸς μίγ- 

ματος ἄπειρα τῶι “ιλήϑει ὁμοιομερῇ ἀποχρένεσϑαί φησιν πάντων 
μὲν ἐν παντὶ ἐνόντων, ἑχάστου δὲ χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν χαραχτη- 
ριζομένου, δηλοῖ δεὼ τοῦ πρώτου τῶν Φυσιχῶν λέγων ἀτε᾽ 
ἀρχῆς “ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν, ἄπειρα χαὶ πλῆϑος καὶ 
σμιχρότητα᾽ χαὶ γὰρ τὸ σμιχρὸν ἄπειρον ἦν. χαὶ πάν- 
των ὁμοῦ ἐόντων οὐδὲν ἔνδηλον ἦν ὑπὸ σμιχρότητος" 
πάντα γὰρ ἀὴρ τεχαὶ αἰὐϑὴρ κατεῖχεν, ἀμφότερα ἄπειρα 
ἐόντα᾽ ταῦτα γὰρ μέγιστα ἔνεστιν ἐν τοῖς σύμπασι χαὶ 

πλήϑει χαὶ μεγέϑει Χεὶ. 8. 804, 4. 817, 42 α. 5. 
2:1] -- -- 1ὅδ, 80 [πδοὶ ἔν. 1] χαὶ μετ᾽ ὀλίγον᾽ “χαὶ γὰρ ἀὴρ 

τε χαὶ αἰϑὴρ ἀποχρίνονται ἀπὸ τοῦ πολλοῦ τοῦ περι- 
έχοντος, χαὶ τό γε περιέχον ἄπειρόν ἐστι τὸ πλῆϑος: 

ἃ [Ὁ] --- ---- 164,10 χαὶ ὅτι οὔτε τὸ ἐλάχιστόν ἐστιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὔτε 
τὸ μέγιστον, “οὔτε γὰρ τοῦ σμιχροῦ, φησίν, ἐστὶ --- σμιχρόν᾽ [νρ]. 166, 
18]. εἰ γὰρ πᾶν ἐν παντὶ καὶ πᾶν ἐκ παντὸς ἐχχρίνεται, καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλα- 
χίστου δοκοῦντος ἐχχριϑήσεταί τι ἔλασσον ἐκείνου, καὶ τὸ μέγιστον δοχοῦν 
ἀπὸ τινος ἐξεχρίϑη ἑαυτοῦ μείζονος [γε]. 461, 1]. λέγει δὲ σαφῶς ὅτι “ἐν 

Β. ΕἘΒΑΘΟΜΈΝΤΕ ὕΒΕΒ ὉΠΞ ΝΑΤΌΒ. 

1. ΑἸ1Θ Τῖπρθ ΓΘ Ζ Βα 8}, ἀΠΘΠα] ἢ ἀον Μθηρθ ττῖθ ἄογ Κι ͵οίη- 
μοὶ ἤδοῦ, Ὥθηπ διοῖ ἀκ Κ]ϑίηθ ΜΓ ποηα] οι. Ὁθπᾶ βοϊδηρθ 8116 
Πίμρθ ΖΒ ΠΊΘη ὙΆΓΘΏ, ΚΟΠΩΐΘ Δ π ΘρῸΠ ἴῆγοῦ Κι οἰ μος κοῖῃμθβ ἀβδυΐῃ 
ἀθαῦοἢ ππίθυβομδίάθη, Ὀθημ Παπδὺ παπᾶ αἕμοῦ, Ὀοϊάθβ ἀποηα] οὴθ 

Βιοῖδ, Ὠἰθ! θη. 41105. απᾶῖγο πἰθάθυ. Τθηη ἀἶδ5 βδἰηα αἴθ πβὸ Μϑηρθ πὰ 
Αστόββθ Βουγοιταρθηαβίθη βίο, ἀἷθ ἰῃ ἀθὺ (ἰϑβαπηξηδββθ θη μα] ἔθη βἰπά. 

ῷ, Τοπὴ Παπϑὺ πᾷ Αἰποῦ βομοίάθη βοθΒ δὰθ ἄθ υὑπηρθθθηᾶθπῃ 
Μάϑββο, απὰ ἀΐθβθϑ πιρθῦθπαθ θρθῃ ἰδὲ ἀθ Μϑηρθ πϑοὶ ἈΠΘΠα] ΟΝ. 
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παντὶ --- ἔν [3.381,2]. χαὶ πάλιν ὅτι τὰ μὲν ἄλλα -- οὐδεν [83.3830,26]. χαὶ 
ἀλλαχοῦ δὲ οὕτως φησί ἱχαὶ ὅτε -- ἐλάσσοσι᾽ [ἴτ. 60]. χαὶ τοῦτο δὲ ὃ ᾿Α4. 
ἀξιοῖ τὸ ἕχαστον τῶν αἰσϑητῶν ὁμοιομερῶν χατὰ τὴν τῶν ὁμοίων σύνϑεσιν 
γίνεσϑαί τε χαὶ χαραχτηρίζεσϑαι. λέγει γάρ᾽ ἀλλ᾽ ὅτωι --- καὶ ἦν [8.382, 6]. 

οὔτε γὰρ τοῦ σμιχροῦ ἐστι τό γε ἐλάχιστον, ἀλλ᾽ 
ἔλασσον ἀεί. τὸ γὰρ ἐὸν οὐχ ἔστι τὸ μὴ οὐχ εἶναι. 
ἀλλὰ καὶ τοῦ μεγάλου ἀεί ἐστι μεῖζον. καὶ ἔσον ἐστὶ 

τῶι σμιχρῶι πλῆϑος, πρὸς ἑαυτὸ δὲ ἕχαστόν ἐστι χαὶ 
μέγα καὶ σμιχρόν. 

4 (8. 10. 4] --- --- 84,28 λέγει γὰρ μετ᾿ ὀλίγα τῆς ἀρχῆς τοῦ πρώ- 
του Περὶ φύσεως ᾿Α. οὕτως “τούτων -- ἄλληι᾽. καὶ δόξει μὲν ἴσως τισὶν 
οὐ πρὸς νοερὰν διάκρισιν τὴν ἐν τῆι γενέσει παραβάλλειν, ἀλλὰ πρὸς τόπους 
ἄλλους τῆς γῆς τὴν παρ᾽ ἡμῖν συγχρίνειν οἴχησιν. οὐκ ἄν δὲ εἶπε περὶ τόπων 
ἄλλων χαὶ “ἥλιον ---ἥ μῖν᾽ καὶ (σπέρματα ---ἰδέας ἐχάλεσε τὰ ἐκεῖ. 156,1 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα [π80}} ἔτ. 2] “τούτων --- ἡδονάς. πρὶν δὲ ἀποκριϑῆναι, 
φησί, πάντων -- ἑτέρωι. 84,21 πρὶν δὲ ἀποκριϑῆναι ταῦτα π. -- 

χρήματα [(οἰπο Ζ. 828, 14]. 151, 9 χαὶ μέντοι εἰπὼν “ἐνεῖναι πολλά --- 
ἡδονάς, καὶ ἀνθρώπους γε συμπαγῆναι καὶ τὰ ἄλλα ζῶια ὅσα 
ψυχὴν ἔχει᾽, ἐπάγει ἱκαὶ τοῖς γε ἀνθρώποισιν --- χρῶνται. χκαὶ ὅτι 
μὲν ἑτέραν τινὰ διακόσμησιν παρὰ τὴν παρ᾽ ἡμῖν αἰνίττεται, δηλοῖ τὸ “ὥσπερ 
παρ᾽ ἡ μῖν᾽ οὐχ ἅπαξ μόνον εἰρημένον. ὅτι δὲ οὐδὲ αἰσϑητὴν μὲν ἐχείνην 
οἴεται, τῶι χρόνωι δὲ ταύτης προηγησαμένην, δηλοῖ τὸ “ὧν ἐκεῖνοι τὰ ὀνήι- 
στα συνενειχάμενοι εἰς τὴν οἴχησιν χρῶνται᾽. οὐ γὰρ ἐχρῶντο 
εἶπεν, ἀλλὰ χρῶνται. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς νῦν χατ᾽ ἄλλας τινὰς οἰχήσεις ὁμοίας 
οὔσης καταστάσεως τῆι παρ᾽ ἡμῖν. οὐ γὰρ εἶπε τὸν ἥλιον καὶ τὴν σηλή- 
νην εἶναι καὶ παρ᾽ ἐχείνοις ὥσπερ καὶ παρ᾽ ἡμῖν᾽, ἀλλ᾽ ἥλιον καὶ 
σελήνην, ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν᾽, ὡς δὴ περὶ ἄλλων λέγων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
εἶτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, ζητεῖν ἄξιον. 

τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων χρὴ δοχεῖν ἐνεῖναι πολλά 
τε χαὶ παντοῖζα ἐν πτἄσι τοῖς συγχρινομένοις καὶ στιέρ- 

ματα πάντων χρημάτων χαὶ ἰδέας παντοίας ἔχοντα χαὶ 

χροιὰς καὶ ἡδονάς. χαὶ ἀνθρώπους τε συμτιαγῆναι 
καὶ τὰ ἄλλα ζῶια ὅσα ψυχὴν ἔχει. καὶ τοῖς γε ἀνϑρώ- 

8. Τόπη Ὀοὶ ἀθηὶ ΚΊθίηθη οἴθθῦ 685 ὰ Κοὶη ΑἸ]ογ ΚΙ οἰ ϑύθβ, βοπάθτῃ 
βύϑίβ ἷῃ ποοὶ ΚΊοθίπθιοβ Πθηπ 68 ἰβῦ ἀπηηδρ] ἢ, 4858 ἀδ8 βοίθπἀθ ζὰ 

βϑίῃ δυΐῃμόγθ, ΑΡϑὺ δορῃΒ Ὀοὶ ἄθπιὶ σόοββθὴ μἱθθῦ 68. ἱπηπιοῦ οἷπ ΠΟΟΝ 

Ογὄββοσθβ. πᾶ 68 ἰϑὺ ροσβάθ 80 Ζϑι]γοίοι νογίγθίθῃ τῦῖ ἀ88 ΚΊ͵]θίπθ. 
θάο5 ᾿ίηρ δΌθῚ ἰϑὺ Δ 5810} ΒΟ ΟΩΪ στοββ σὶρ ΚΙϑίῃ. 

4, θῃῃ 510} ἀΐδθβ 80 νϑυμᾷ]ῦ, 80 πῆβθ Π8Π ΒΏΠΘΗΠΊΘΗ, ἀ858 ἰῃ 

]16π), γγὰ8 8 ἢ νϑγϑίηἰρί, νἱθ]θ, τηδηηϊσέδομθ δέο 76 Θη μα] θη βἰπὰ ἀπά 
ΚΚοΐπιθ σοῇ 81|16η Πίηρθη, ἀἷθ πιδηπίρέθομθ Οϑβία! θη, Ἐδυθθη ἀπά (ὁ- 
τοηθ Βαῦθῃ. πὰ (858 βίο! 80 810} Μθηβοθθῃ Ζιβαπιπιθη ρθη ἀπά 

8110 βοηβίίροῃ Πρ θθιγθθθη, αἷθ οἷμθ 8366 160 Ὀθβίίζθῃ. Ὁπᾶ ἀδ88 ἀἶθβθ 
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ποισιεν εἶναι χαὶ πόλεις συνωιχημένας χαὶ ἔργα κατε- 
σκευασμένα, ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν, καὶ ἠέλιόν τε αὐτοῖσεν 
εἶναι καὶ σελήνην καὶ τὰ ἄλλα, ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν, καὶ 
τὴν γῆν αὐτοῖσι φύειν πολλά τε χαὶ παντοῖα, ὧν ἐκεῖς- 
γοι τὰ ὀνήιστα συνενεγχάμενοι εἰς τὴν οἴχησιν χρῶν- 
ται. ταῦτα μὲν οὖν μοι λέλεκται περὶ τῆς ἀποχρίσιος, 

ὅτι οὐχ ἂν παρ᾽ ἡμῖν μόνον ἀποχριϑείη, ἀλλὰ καὶ ἄλληι. 
πρὶν δὲ ἀποχριϑῆναι ταῦτα πάντων ὁμοῦ ἐόντων 

οὐδὲ χροιὴ ἔνδηλος ἦν οὐδεμία" ἀπεχώλυε γὰρ ἡ σύμ- 
μιξις πάντων χρημάτων, τοῦ τε διεροῦ καὶ τοῦ ξηροῦ 
χαὶ τοῦ ϑερμοῦ χαὶ τοῦ ψυχροῦ χαὶ τοῦ λαμπροῦ καὶ 

τοῦ ζοφεροῦ, χαὶ γῆς πολλῆς ἐνεούσης χαὶ σπερμάτων 
ἀπείρων τιλήϑους [ἰπλῆϑος] οὐδὲν ἐοιχότων ἀλλήλοις. 
οὐδὲ γὰρ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἔοιχε τὸ ἕτερον τῶι ἑτέρωι. 
τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἐν τῶι σύμπαντε χρὴ δοχεῖν 
ἐνεῖναι πάντα χρήματα. 

ὅ [14] --- --- 160, 9 [π8οᾺ ἔν. 4] ὅτε δὲ οὐδὲ γένεται οὐδὲ φϑεί- 
ρεταί τι τῶν ὁμοιομερῶν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὰ αὐτὰ ἐστι, δηλοῖ λέγων᾽ 
τούτων δὲ οὕτω διαχεχριμένων γινώσχειν χρή, ὅτι 

πάντα οὐδὲν ἐλάσσω ἐστὶν οὐδὲ πλεέω (οὐ γὰρ ἀνυστὸν 
πάντων τελείω εἶναι), ἀλλὰ πάντα ἔσα ἀεί᾽. ταῦτα μὲν 
οὖν περὶ τοῦ μίγματος χαὶ τῶν ὁμοιομερειῶν. 

Μϑηβομθπ πὰῃ δ Ὀοπομηίθ βίβάίθ ὑπὰ ἀπρθθασίθ ἄοκον Ὀθβίίζθη 
6 οὶ ἅη8, πα δ}! βι}οππθ ὑπὰ Μομπὰ υὑπᾶὰ ἀΐθ ἀδτίροῃ Ο ϑέγη6 
ΒΆΡΘη τ δὶ ὑη8, ἀπα ἀδ88 ἴἢν Τδπὰ ἢ πθη νἱ6]86 ππδηπίρέδομο ῬΗδησθα 
Βογυοσθυίησί, ΌΥΟΠ 8160 ἀβ8 Ὀθβϑίθ ἴῃ ἰδγ Ηδυβ ζυβαιηπηθητίπρθη πᾶ 
ἄδγο ἰθῦθη. 2165 ἰδὲ τηϑίηθ Πδυϊοραηρ ἄθοσ ἀΐθ Αὐββομοίἀαμηρ, ἀδ85 
δἰπθ βοίσμῃϑθ πἰοδῦ πὰν θοὶ ἅπ8, βοπάθγῃ δ 0 ἢ Θηάθγβτο βία ἐροαηθη δύ. 

Ὗοῦ ἀἴθβου Αὐββομοίἀπηρ ἢ, 8418 ΠΟΘ 81108 Ζιιβδηγτηθη ὙὙΆΙ, 1688 
βίοι δυο Κοὶμθ ΕἌΥθΘ ἀθαι 0 ογκθῆπθη. θη ἀδ8 νου ἰπαθγίθ ἀϊθ 
Ὑοετηβοβαηρ Δ116Σ Τίηρθ, ἀθθ Εϑυομίθη ἀπᾶ Τ͵ΟΟΚθηθη, 468 Ὑδυτηθα 
πὰ Καϊίθη, 465 Ἠθ]]θὴ απὰ ΤᾺ ΚΊΘἢ, Ζπι8] δυο νἱ9] Επχάθ βἰοἢ ἀδτίῃ 

Ὀοΐδηα υὑπᾶ οἷηθ ἀποηά]οηθ ΑΏΖΔΒ] σὸμ Κοΐμηθη, αἷθ οἰπαμᾶθν νο]]ρ 
ἘΠ ΒΠ]1Ο αθη, θη 80 σοὰ ἄἀθη ἀργίροη ίοθδη ρ]θίομῦ Κοίποῦ 
ἄθηι ἀπάτῃ [8 β8]οὴ αἴθθ ἤὰῃ 850 ψουμβᾷϊξ, 50 88 ΠΊΒΠ ΔΠΠΘὮΠΊΘΩ, 

ἄδ88 4110 Τίηρθ 'ἰῃπ ἀθν Οθεδηιίηδβθθ θηἐμδ]ίθηῃ βἰπᾶ, 
ὅ. Νααομβάθῃ ἀἷθθ ἴθ αἴθβον ὙΥ̓ οἶβα ρϑβοῃϊθαθῃ ἰδῦ, ΙὩ88 8 6Γ- 

Κομηθη, ἀδ88 αἷθο Οἰθββῃι μοὶ οἷο ΘΟ γϑυτηϊ πάθη ΠΟΟῚ ψου ΘΟ ἢ 

Καῆη (ἄθῃη ΙΠΘΕΥ 818 841108 ΚΠ 68 Ὁπηηδρ! ἢ σοΌθΠ), βοπᾶάθτῃ 81168 
βίθίβ ρ᾽ϑίοῃς Ὀ]ΟΙΟι, 
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ὁ [12] --- --- 164, 26 [πϑοᾺ ἔτ. 19 5. 380, 27] καὶ ἀλλαχοῦ δὲ οὕτως 
φησέ᾽ καὶ ὅτε δὲ ἴσαι μοῖρα εἰσι τοῦ τὲ μεγάλου καὶ 
τοῦ σμιχροῦ πλῆϑος, καὶ οὕτως ἂν εἴη ἐν παντὶ πάντα" 

οὐδὲ χωρὶς ἔστιν εἶναι, ἀλλὰ πάντα παντὸς μοῖραν μετ- 
ἔχει. ὅτε τοὐλάχιστον μὴ ἔστιν εἶναι, οὐχ ἂν δύναιτο 

χωρεισϑῆναι, οὐδ᾽ ἂν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ὅπωσ- 
σιξερ ἀρχὴν εἶναι καὶ νῦν πάντα ὅμοῦ. ἐν πᾶσι δὲ πολλὰ 
ἔνεστι χαὶ τῶν ἀποχρινομένων ἴσα πλῆϑος ἐν τοῖς μεί- 

ζοσί τε καὶ ἐλάσσοσι. 

1 [0] --- ἀθ οβθῖο 608, 21 (μβοὶ ὁμοῦ ---σμικχρότητος᾽ [ἔτ-. 1] 
χαὶ ὅτι ἐν σύμπαντι ---χρήματα᾽ [ἔν. 8 8.828, 15]). μήτιοτε δὲ τὸ 
ἄπειρον ὡς ἡμῖν ἀπτερέλητετον χαὶ ἄγνωστον λέγει᾽ τοῦτο γὰρ ἐνδεί- 
χνυται διὰ τοῦ “ὥστε τῶν ἀποχρινομένων μὴ εἰδέναι τὸ 
πελῆϑος μήτε λόγωι μήτε ἔργω τ. ἐπεὶ ὅτι τῶι εἴδει “τεπιε- 
ρασμένα ὥιετο, δηλοῖ λέγων πάντα γιγνώσχειν τὸν νοῦν" χαίτοι, 
εἰ ἄπειρα ὄντως ἦν, παντελῶς ἦν ἄγνωστα" ἡ γὰρ γνῶσις ὁρέζει 
χαὶ περατοῖ τὸ γνωσϑέν. λέγει δὲ ὅτι καὶ --- ἦ ν᾽ [8.. 381, 18]. 

8 [11] -- --- 116, 11 εἰπόντος τοῦ ᾿Αναξαγόρου “οὐδὲ διαχρίνεται --- 
ἑτέρου [8. 382,8] διὰ τὸ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι, καὶ ἀλλαχοῦ “οὐδὲ ἀπο- 
κέχοπται -- ϑερμοῦ᾽. 110,28 τὸ δὲ ὅτι οὐ κεχώρισται -- πελέκχει, 
ὡς ἐν ἄλλοις φησίν. 

οὐ χεχώρισται ἀλλήλων τὰ ἐν τῶι ἑνὶ χόσμωι οὐδὲ 
ἀποχκέχοπται πιελέχει οὔτε τὸ ϑερμὸν ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ 
οὔτε τὸ ψυχρὸν ἀπὸ τοῦ ϑερμοῦ. 

9 [21] --- --- 8δ, 18 ποῖ ἔτ. 4] ἄχουσον δὲ οἷα χαὶ μετ᾽ ὀλέ- 
γον φησὶ τὴν ἀμφοῖν [πᾶτῃ]. ἀθΥ οἰ ΒΘ ΠΟ μθη ἀπ ἀθ᾽ δαβθίπαηογ ρ6- 

6. Ὁπὰ ἀδ νοὶ ατοόββοι ἀπὰ γοπὶ Κ͵]οίηθη ρ]θιο γἱ6] ΤΙ] ομθα σγοῦ- 
Βαηᾶθῃ βἰπαᾶ, 80. ἰδὲ δι ἢ. ΠΘΟἋ αἶθβον Αὐδέαββιιηρ 841168. ἴῃ 8]16πὶ θη μα] θη. 
Αὐοῖ Καπη 68 Κοίη βοηάογάδβοίη ρθθθη, Βοηάθγη 81168 δῦ 8η 8]16πὶ δὶ]. 
)ὰ 68 Κοὶπ ΚΊί πβέοϑ ρθῦϑθῃ Καπη, 80 Κϑῆῃ 68 βἰο ἢ). πΙθπ.8]8 θβοπάθσῃ πᾷ 

ΤᾺΣ βδίοι Ἰθῦθη, βοπάθγη 81168 πεδδ5 τῖθ Δηβηρ8 80 ΟΝ ᾿θζὺ Ζυβδιηπιθῃ 
βαίη, ΪΙ͂Ὼ 81|16ὴ Τηρθηῃ ἈΡῸΣ βἰηα νἱϑὶθ γι δίο}7,6 θα ΒΑ] θη, πὰ να Γ 

ΘΌΘΏΒΟΥ 616 ἰπ ἄθῃ ρυὔββθσθη τῦῖθ ἰπ ἄθῃ ΚΙθίπθσθη ἀὁγ αἷμ ε16) ὕ- 
μη βομη ΒΟ. δυββομοίἀθηᾶθη ἤέπσε. 

1. Ῥάβοῦ Κῦππθη τἱἷγ ἀἷθ Μϑηρθ ἀδθὺ βίο διυββομοίἀθπᾶθπ ΚΘ ροΘ 
ἩΘΟΘΥ ἀυγοι αἀἷθο ογπηἵ ποοὺ ἀθγοι αἷθ ὙΥΙΓΚΙΟΙΚοὶς πίββθη, 

8, Τῖθ ἴῃ ἀῃβούθτῃ δἰ ᾿ ]Π]οἤθὴ ὟΝ οἰ ἐβυβίθπι θα μα] θηθη ΚιοΘ βἰπα 
πἰομῦ νοῃ οἰ πα πο γ ρσοβοπάοτὶ οἄθυ πιϊξ ἀθπὶ Βθῖ]θ δορθμασθη, πϑᾶθγ ἀδ8 
͵διτηθ νοπὶ Κα] θη ποοὴ ἀ68 Καὶίθ νοπὶ Ὑαυπιθη. 
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(τϑίθῃθη 611] ποιούμενος σύγχρισιν. “οὕτω τούτων περεχω- 
ρούντων τὲ καὶ ἀποχρινομένων ὑπὸ βίης τε χαὶ ταχυ- 
τῆτος. βίην δὲ ἡ ταχυτὴς ποιεῖ. ἡ δὲ ταχυτὴς αὐτῶν 
οὐδενὶ ἔοικε χρήματι τὴν ταχυτῆτα τῶν νῦν ἐόντων 
χρημάτων ἐν ἀνθρώποις, ἀλλὰ πάντως πολλαπλασίως 

ταχύ ἐστίι᾽. 
10 [0] βσηοι, τν αβεοοβ. ΧΧΧΥ͂Ι 911 Μίρηβ (αυοι Οοᾶ. Οχοη. 

Οδμοη. οι. 41 8. ΧΙΥ͂ ἃ Θ΄ υπὰ Ῥαγῖβ. 2961 νοὴ εἰπογ Ηά, ἃ. ΧἼΠ Φϑτῃ. 
θη Αὐ᾽βιἀθββομο θη [ον ΕὙΟΠπιθὶ Ρ. 2398] οἰπροξαρι) ὁ δὲ ᾽.4΄. σταλαιὸν 
εὑρὼν δόγμα ὅτι οὐδὲν ἐχ τοῦ μηδαμῆι γένεται, γένεσιν μὲν ἀνήιρει, 
διάχρισιν δὲ εἰσῆγεν ἀντὶ γενέσεως. ἐλήρει γὰρ ἀλλήλοις μὲν με- 
μῖχϑαι πάντα, διαχρίνεσϑαι δὲ αὐξανόμενα. καὶ γὰρ ἐν τῆι αὐτῆι 
γονῆιν καὶ τρίχας εἶναι χαὶ ὄνυχας χαὶ φλέβας καὶ ἀρτηρίας καὶ 
γεῦρα χαὶ ὀστᾶ καὶ τυγχάνειν μὲν ἀφανῇ διὰ μιχρομέρειαν, αὐξα- 
γόμενα δὲ χατὰ μιχρὸν διαχρίνεσϑαι. ἱπῶς γὰρ ἄν, φησίν, ἐκ 
μὴ τριχὸς γένοιτο ϑρὶξ καὶ σὰρξ ἐκ μῆ σαρχός᾽; οὐ μόνον 
δὲ τῶν σωμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν χρωμάτων ταῦτα χατηγόρει. καὶ 
γὰρ ἐνεῖναι τῶε λευχῶνι τὸ μέλαν χαὶ τὸ λευχὸν τῶι μέλανι. τὸ 
αὐτὸ δὲ ἐττὶ τῶν ῥοπῶν ἐτέϑει, τῶε βαρεῖ τὸ χοῦφον σύμμιχτον 
εἶναι δοξάζων χαὶ τοῦτο αὖϑις ἐχείνωι. Με. ΒΥΙΜΡΙ, ΡῬἘγ8. 400, 16. 

11 [7.16] ΒΊΜΡΙ, ρὮγβ. 164, 22 λέγει δὲ σαφῶς, ὅτε“ ἐν παντὶ 
παντὸς μοῖρα ἔνεστι ττλὴν νοῦ, ἔστιν οἷσι δὲ καὶ νοῦς ἔνι. 

12. [8. 9.18] --- --- 164, 24 [ποῦ ἔν. 11] χαὲ πάλιν ὅτι ἱτὰ μὲν ἄλλα -- 
μέμικται οὐδεν ́. 150,18 [πο ἔτ. ὅ] περὶ δὲ τοῦ νοῦ τάδε γέγραφε" νοῦς 
δέ ἐστιν --- ἐστι καὶ ἡν᾽. Ναὶ. 110, 82. 

τὰ μὲν ἄλλα παντὸς μοῖραν μετέχει, νοῦς δέ ἐστιν 
ἄπειρον χαὶ αὐτοχρατὲς καὶ μέμειχται οὐδενὶ χρήματι, 

ἀλλὰ μόνος αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἐστιν. εἰ μὴ γὰρ ἐφ᾽ 

9... νιᾶβγοηα ἀΐθβο βίοθ πη μου γθ61π ἀπα 9:6}. πυββομοίαθη ἴῃ 

Εοὶρο ἄοσ ὙΥΟμῦ ἀπ Βοδηθ Πρ κοῖς. Ὠΐθ ΘΒ ηΘ]]Πρ κοῖς νου ϑῖδὺ ἴμηθῃ 
ὙΥυομΌ. Ιἤγθ βομηο] Πρ κοῖν ᾿ᾶϑϑθ βίο ΔΘ πὶ ἀθν ΘΟ ΘΠ] ρ κοῖς οὶ μ68 
ἄογ ᾿ο χὺ ἱπ ἀθὺ Μϑηβοιθηνθὶῦ νοσβδηάθηθῃ προ γϑτρ]θίομθη, Βοπάθγη 

ἰδὲ ἀσγομϑαβ οἷα Ὑ ΘΙ ἔβοθβ ἀδγομ. 
10. Τθδῆπ τῖθ 5801106 Ηδδγ δὺὰβ ΝΟ Ἤδαν πᾶ ΕἸΘΙβοῦ 88 ΝΙομί- 

ΕἸΘΙΒΟ. θη βίθμθη Κὄμππθῃ ὃ 
11. Τῃ ᾿οάθπι ἰδὲ οἷπ Το] γοὸπ ᾿ϑάθπι θηυμα] θη, πιὶῦ Αὐυβηϑμπιρ ἀ68 

Αεἰβίθβ. [ἢ οἰπίρθῃ ἰδὺ ΑΌῸΥ δυο (ἀοἰϑὺ ϑηἐ μα! θη, 
12. Τθ)κ5 {ὐηῖρο μαὺ Απίθὶὶ πῃ ᾿θάθπι, ἀθὺ (ἰθῖβὺ αθϑὺ ἰδῦ ἀμθηά] ἢ 

ππᾷ 50] Ὀϑ μου] Ἰο απᾶ τϊῦ Κοίπθαη Τἰηρθ υϑγπιῖβομξ, βϑοπάθγῃ δ] ]οΐῃ, 

βο υϑιδηαϊρ, ἔτ βἰοβ. Ῥθηπ πθππ 6Γ πἰομῦ ἐὰν 58ί0 ἢ, βομάθγῃ τηϊῦ ἰγρθηᾶ 



10 

18 

Β, ἘῊ, 9---1}. 331 

ἑαυτοῦ ἦν, ἀλλά τεωι ἐμέμειχτο ἄλλωι, μετεῖχεν ἂν 
ἁπεάντων χρημάτων, εἰ ἐμέμειχτό τεωιτ᾿ ἐν παντὶ γὰρ 
παντὸς μοῖρα ἔνεστιν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν [ΐτ. 11] 
μοι λέλεχται" χαὶ ἂν ἐχώλυεν αὐτὸν τὰ συμμεμειγμένα, 
ὥστε μηδενὸς χρήματος χρατεῖν ὁμοίως ὡς χαὶ μόνον 

ἐόντα ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. ἔστι γὰρ λεπτότατόν τε πάντων χρη- 
μάτων χαὶ χαϑαρώτατον χαὶ γνώμην γὲ περὶ παντὸς 
πᾶσαν ἔσχει καὶ ἐσχύει μέγεστον. χαὶ ὅσα γε Ψυχὴν 
ἔχει καὶ μείζω χαὶ ἐλάσσω, πάντων νοῦς χρατεῖ. καὶ 

τῆς περιχωρήσιος τῆς συμπάσης νοῦς ἐχράτησεν, ὥστε 
περιχωρῆσαι τὴν ἀρχήν. χαὶ πρῶτον ἀπό τοῦυ σμιχροῦ 
ἤρξατο περιχωρεῖν, ἐτεὶ δέ πλέον περιχωρεῖ, καὶ περι- 
χωρήσει ἐπὶ πλέον. χαὶ τὰ συμμισγόμενὰά τὸ καὶ ἀπο- 
χρενόμενα χαὶ διαχρινόμενα πάντα ἔγνω νοῦς. καὶ 
ὁποῖα ἔμελλεν ἔσεσϑαιχαὶ ὅττοῖα ἦν, ἅσσα νῦν μὴ ἔστι, 

καὶ ὅποξα ἔστι, πάντα διεχόσμησε νοῦς, καὶ τὴν περι- 

χώρησιν ταύτην, ἣν νῦν περιχωρέει τὰ τε ἄστρα χαὶ ὃ 
ἥλιος καὶ ἡ σελήνη χαὶ ὅ ἀὴρ αὶ ὅ αἰϑὴρ οἱ ἀποκρινό- 
μενοι. ἡ δὲ περιχώρησις αὐτὴ ἐποίησεν ἀποχρίνεσϑαι. 
καὶ ἀποχρένεται ἀπό τε τοῦ ἀραιοῦ τὸ πυχνὸν χαὶ ἀπὸ 

δύνγαβ 8 ἀθσΘ ΠῚ Ὑϑυτηἰβοηῦ τγᾶγθ, 80 δᾶ 6 δὲ 8 δ] ]θὴ Τλίηρθῃ (611, νόογϑιβ- 

ποβοίζί πϑμ] 6, ΘΓ γᾶγθ τηϊῦ ἱγροπα θὕγαβ νϑυηβοῃί, Τθππ ἴῃ 7θάθπι 
ἰβὺ οἷπ Τὶ σομ Ἰθάθηι θη Πα] θη, τῦῖθ ἴθ 'π  ουῖρθη ροβαρύ ΒΑΡ6; ἀπά 
ἄδηπ πῦγαθπ ἴῃπ ἀἰθ οὶ σϑιἰβοίθη ϑίοθ πάγη, 80 ἀ888 δ πίομί 
Θθθηβο συῦ ἀἴ6 Ηδθγγβομδῖ, ρογ 16] ]ομθ5 Ὀΐηρ δαβᾶθθη Κὅπηίθ τῖθ 
Ἁ]1οἷ ΣΡ βίο. Τθπη δὲ ἰβϑὺ ἀββ ἀϊηηβίθ δ]]ὸν Ὀῖηρθ απα ἀδ8 σϑὶ πϑίθ 
ὑπ 6Γ Ὀοδίέχύ Ἰορ]ομθ Εἰπβίομδυ ἄρον 10] οῃθ8 Πῖπηρ πα αἷθ ρτῦββίθ 
Κτιαῆ. μά ἅδον 411605 τγσᾶϑ πὰ οἷηθ β'8δο 9 Βαΐ, σοόββοβ νῖθ Κ Ἰϑῖπμθβ, μδῦ 

ον οἰϑὺ ἀἷο Ἡδυυβομδῆ, βὸο μαὺ δὲ διοῦ ἀϊθ Ἡθιυβοβαῖν ἅδον ἀἷθ σϑϑδηγίθ 
Ὑ θΟΙ ϑυγοριιηρ, 80 888 ΘΓ αἴθβοῦ Βοιυθραηρς ἄθῃ Αηβίοββ ἰθὺ. Ὁπὰ 
φαοτβὲ ἤηρ αἴοβον 061] σοη οἴμθπι σονίββθη Κἰθίηθη Ῥαηκίθ 8η, 6Γ 
στοῖξε αὔοῦ ποῖϊδοσ πα τῦῖγὰ ποΟἢ πγοῖίοσ οτοΐθη, πὰ 841168 τγὰβ δῖοι ἀὰ 
τηϊβοίθ ἀπ Δρβοηάοσίθ πη σνὸὰ οἰπαπᾶθυ βοιϊοά, Καπηΐθ ἀθὺ Οὐθίβί, 

Ὁπμα 41165 ογάποίθ ἀοὺ (ὐδῖβὲ δὴ, νὶ6 68 ἴῃ Ζυκαηΐεέ πογάθῃη 5801} απὰ 

τῖθ 65 υογθηι ᾺῚ (νγα8 Ἰούζυ πομὺ ηι6}}" νουμαηάθῃ ἰ8) πὰ τῦὶθ 68 “6962:- 

τυὰγίϊσ ἰϑῖ. 80. διοι ἀΐθβοη ὙΥΓΌΘ], ἄθῃ Ἰθἐχὲ ἀΐθ (ἀδβῦγηθ, ἀΐθ βόηηθ, 

ἀος Μοπὰ απὰ ἀἷθ Τλΐθ- πὰ Αἰμογβίοθθ, ἀΐθ βἰοι δρβομοίάθη, νο]]- 
ἔσθ. δέθδε ΑἸ βοβοίάαηρ ἰϑῦ ρσογαᾶθ δἷπθ ἘῸΪσΘ 7θπθ5 Ὑγθ618. [πὰ 
ΖΔΓ βομοίαοί βίον νοῦ Ὠάπποη ἀδ8 Πιορΐθ, νοῦ αὶ θα ἀδ5 ΥΥ̓ΔΓΊΏΘ, 
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τοῦ ψυχροῦ τὸ ϑερμὸν καὶ ἀπὸ τοῦ ζοφεροῦ τὸ λαμπρὸν 
καὶ ἀπὸ τοῦ διεροῦ τὸ ξηρόν. μοῖραι δὲ πολλαὶ σεολ- 
λῶν εἰσι. παντάπασι δὲ οὐδὲν ἀποχρίνεται οὐδὲ δια- 
χρένεται ἕτερον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πλὴν νοῦ. νοῦς δὲ πᾶς 
ὅμοιός ἐστι χαὶ ὅ μείζων χαὶ ὃ ἐλάττων. ἕτερον δὲ 
οὐδέν ἐστιν ὅμοιον οὐδενί, ἀλλ᾽ ὅτων πλεῖστα ἔνε, 

ταῦτα ἐνδηλότατα ἕν ἔχαστόν ἐστι χαὶ ἦν. 
18 [14] --- --- 800, 27 “᾿“ναξαγόρου δέ, φησὶν ᾿4λέξανδρος, οὐκ 

ἐμνημόνευσε [Ατἶβέ, Ρ. 194520] χαέτοι τὸν νοῦν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τι- 
ϑέντος, ἴσως, φησίν, ὅτε μὴ προσχρῆται αὐτῶι ἐν τῆι γενέσεε᾽. 
ἀλλ᾽ ὅτι μὲν προσχρῆται, δῆλον, εἴπερ τὴν γένεσιν οὐδὲν ἄλλο ἢ 

ἔχχρισιν εἶναί φησι, τὴν δὲ ἔχχρισιν ὑπὸ τῆς κινήσεως γίνεσϑαι, 

τῆς δὲ κινήσεως αἴτιον εἶναι τὸν γοῦν. λέγει γὰρ οὕτως ᾿α΄. καὶ 
ἐπεὶ ἤρξατο ὅ νοῦς χινεῖν, ἀπὸ τοῦ χινουμένου παντὸς 

ἀπεχρίνετο, χαὶ ὅσον ἐκίνησεν ὅ νοῦς, πᾶν τοῦτο διε- 
κρίϑη" κινουμένων δὲ χαὶ διαχρινομένων ἡ περεχώρη- 
σις πολλῶι μᾶλλον ἐποίει διαχρίνεσθϑαι 

14 [238] “--- --- 167, ὅ ὅτε δὲ διττήν τινα διαχόσμησιν ὑποτί- 
ϑέται, τὴν μὲν νοεράν, τὴν δὲ αἰσϑητὴν ἀπ᾽ ἐχείνης, δῆλον μὲν 
χαὶ ἐχ τῶν εἰρημένων [ἴτ. 12], δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶνδε" “ὃ δὲ νοῦς, 
ὃς ἀζεῦδ ἐστε, τὸ κάρτα καὶ νῦν ἐστιν ἵνα χαὶ τὰ ἄλλα 
πάντα, ἐν τῶι πολλῶι περιέχοντι χαὶ ἐν τοῖς προσ- 
χριϑεῖσι χαὶ ἐν τοῖς ἀπετοχεχρεμένοις᾽. 

νοὶ ΠαηΚΟΪη ἀδ8 6116 ἀπά γοπὶ Εϑιομίθη ἀ88 ΤτΌΟΚθπθ. Ταθοὶ βἰπὰ 
γἱθ]9 Το ῖ]θ σοι υἱθίθη βιοδι γοσμαπάθη. Υ οἸἸβεᾷηαῖρ ΑθοΣ βομοίαθῦ βίο ἢ 
πο β σοὶ δηᾶάθγῃ 80 οΟὗδὺ δυβοίπδηᾶθσ ΔΌρΘΒΘ ΒΘ νότὰ (ἀοἰβέθ. «66 γ 
Οὐϑίβῦ δΌϑ ἰδὺ νὸμ ρίθίομος Ατῦ, ἀοὺ ρστὔββθυθ τοῖθ ἀθγ ΚΙθίπθγθ βοηβῦ 
ΑΌΘΙ ἰδὺ ηἰομίβ ἀθπὶ δηᾶθγθῃ ρ]θομασίϊρ, βοπᾶθτη ΟΥΟμ 8ΠπῚ πιθίβύθῃ 
ἷπ οἷποπὶ Πίηρθ νουβαηᾶθῃ ἰδέ, ἀ1θ8 ὈΠάθὲ πα ὈΪ]ἀθύθ 818 488 ἀθ  ομβὲ 
ἘΣΚΟΠΌΔΥΘ ἀ88 ἰμμϑι ΠΟ μθ ΕἸΠζο] ἀϊηρ. 

18, πὰ 418 ἀθγ Οοίβὺ ἀἰθ Βοιυθριπρ οἰηροὶοινοῦ μαύύθ, Ὀθρᾶππ (ἴθ 
Αὐββοβοίδαηρ σοὴ 8116π|, τγὰβ ὧδ 'ἰῃ Βοινθριῃς μοβοίχζύ τυγᾶθ; πᾶ 80- 
Υἱο] ἄον Οἰδἰβ ἱπ Βονθριπρ φϑβοὺζί Βαιίθ, ἀδ8 ψυσάθ 8116058. σόῃ οἷπ- 
ἈΠΟ φροβοηίθάθῃ. ὙΥ̓Δμσομᾶ ἄθὺ Βοπορᾷηρ υπα βοβοίδαμρ, δῦθγ "θ- 
υἰγκίο ον ὙΓΡ6] οἷπθ ποοὺ νἱθὶ βίᾶγκοτθ βομοίάσηρ ὅδν Ῥίπσε σοὶ 

οἰπδη θυ. 
14. Τ)ου Οἰεἰβί, ἄθσ ϑυὶρ ἰβύ, ἰδὺ ἀοοῖὶ ἔγΔὮΣ δαὶ Ἰο δὲ ἀ8, τὸ 81165 

δηᾶθτθ ἰδέ, ἴῃ ἀθ ππηρθθθπᾶθῃ (ποοΐ μπροδο θα θη 6) Μδββθ πᾶ ἰπ ἄθῃ), 

85. 51:0} ἄδταμ δηβοίχίθ, πὰ ἰὴ ἄθῃῃ δογοίίβ ΑῸΒροβομίθάθηθῃ. 
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16 [19] -- --- 179, 8 [Πδ0}} ἔτ. 12] χαὲ μετ᾽ ὀλίγα δὲ" “τὸ μὲν π., φησί, 
καὶ... αἰϑέρος᾽. Υρὶ. ΒΐὶΡρρΡ. οὔθ Κ.. 818,20. 

Δ“ μὲν πυκνὸν καὶ διερὸν χαὶ ψυχρὸν καὶ τὸ ζοφε- 
ρὸν ἐνθάδε συνεχώρησεν, ἔνϑα νῦν ζὴἡ γῆ), τὸ δὲ ἀραιὸν 

ὅ καὶ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ξηρὸν ἐξεχώρησεν εἰς τὸ πρόσω 
τοῦ αἰϑέρος. ᾿ 

10 [20] --- --- 119, 6 [πδοὴ ἔν. 18) καὶ τὰ μὲν ἀρχοειδῆ ταῦτα καὶ ἁπλού- 
στατα ἀποκχρίνεσϑαι λέγει, ἄλλα δὲ τούτων συνϑετώτερα ποτὲ μὲν συμπήγνυ- 
σϑαι λέγει ὡς σύνϑετα [Ὁ], ποτὲ δὲ ἀποχρίνεσϑαι ὡς τὴν γῆν. οὕτως γάρ φησιν᾽ 

10 ἀπὸ -- ψυχροῦ". 158ὅ, 21 λέγει γοῦν ᾿4. ἐν τῶι πρώτωι τῶν Φυσιχῶν' 
“ἐκ μὲν -- ὕδατος. 

ἀπὸ τουτέων ἀποκρινομένων συμπήγνυται γῆ᾽ ἐχ 
μὲν γὰρ τῶν νεφελῶν ὕδωρ ἀποχρίένεται, ἐκ δὲ τοῦ ὕδα- 
τος γῆ, ἐκ δὲ τῆς γῆς λίϑοι συμπήγνυνται ὑπὸ τοῦ ψυ- 

15 χροῦ, οὗτοι δὲ ἐκχωρέουσι μᾶλλον τοῦ ὕδατος. 
11 [22] 168,18 σαφῶς δὲ ᾿.4. ἐν τῶι πρώτωι τῶν Φυσι- 

κῶν τὸ γίνεσϑαι χαὶ ἀπόλλυσθαι συγχρένεσϑαι καὶ διαχρένεσθϑαι 
λέγει γράφων οὕτως" τὸ δὲ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσϑαι οὐχ 
ὀρϑῶς νομίζουσιν οἱ Ἕλληνες" οὐδὲν γὰρ χρῆμα γίνε- 

0 ταὶ οὐδὲ ἀπόλλυται, ἀλλ ἀπὸ ἐόντων χρημάτων συμ- 

μέσγεταέ τε καὶ διαχρίνεται. καὶ οὕτως ἂν ὀρϑῶς κα- 
λοῖεν τότε γίνεσθαι συμμίσγεσθϑαιχαὶ τὸ ἀπόλλυσθαι 
διαχρένεσθϑαι,. 

18 [0] Ρυστ. ἀθ ἔδο, ἰπ οὔ. Ἰὰπ. 16 Ρ. 929Β ὁ μὲν οὖν ἑταῖρος 
25 ἐν τῆι διατριβῆε τοῦτο δὴ τὸ ᾿ἀναξαγόρειον ἀποδειχνύς, ὡς “ἥλεος 
ἐντίϑησι τῆι σελήνης τὸ λαμπρόν᾽ εὐδοχίμησεν. 

19 [0] βομοι. Ηομ. ΒΤ σὰ Ρ δ47 ᾿4. δέ φησιν “Ἶριν δὲ 

15. Τ)185 Τιομὲθ ἀπα Ἐθαομίθ ὑπᾶὰ Καθ πὰ ΘαμΚ]6 ἀτγβηρίθ βίο ἢ 
δαΐ αἷθ ὅ3:16116 ζαβαπημηθη, γγὸ Ἰο σὺ αἴθ Εἰγάθ ἰβί, 485 ᾿ϑπμπο απ ἀκ8 ὟΥ δγτθ 
ὑπ ἀδ8 ΤΤΟΟΚθηΘ ΔΡῸῚ ἀτδὴρ Ηἰπδὰβ ἴῃ 88 ὟΥ οἱΐθ. ἀθβ Αψηθιβ. 

16. Αὐ8 ἀΐθβθῃ Αὐβθομοίἀπησθη ρογϊηηῦ ἀἰθ Ετάθ, θηη 88 ἄθῃ 

ὙΟΪΚοὴ ϑομοίαθὺ β'οἢ ἀδθ ΆΒΒΟΣ 8118, δὰ8 ἄθῃ  ββϑοσῃ αἀἷἰθ Εγάθ, δὰ 

ἀογ Ἐχὰθ ρουϊπηθη ἀἷθ βίθίηθ αηΐοσ ἘΠηΚαπρ ἄἀον Κα] θ, ΐθθθ δθοσ 
ἀγᾶπρθη βίο πηθἢτ Βθσϑὰ8 418 ἀδβ ΟΥ̓ δ5867. 

11. Τὰ Βοζὰρς δυΐ ἀδ8 Ἐπ βίθῃθῃ ἀπά Ὑογρθθθη Βαῦθη αἰ Η6]]θηθα 
οἴπθη Ὁητορσθη ΘΡρσ ΟΡ θγδυοῃ, θμη Κοὶπ ηρ θηβύθης οὐθυ ψϑὺ- 
δο, Βοπάθυῃ 68 πιβοῦ βοἢ οὐϑὺ βομϑίἀϑὺ βίο γὸμ Ὀογϑὶῖθ σου μβαηάθηθη 
Ῥίηρσθη, Ὁπὰ 80 σὔγαθῃ βἰθ ἀθιγηδοι τἱο περ βίαι γοπ Ἐπ βιθμαηρ γο 
Μιβοδαπρ πὰ βία σοῦ  υρθθθη νορ βομοίάππρ τοάθῃ. 

18. 6 βομπθ ψϑυ θὲ ἀθπὶ Μομάθ βϑίηθῃ (]δη2. 
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χαλέομεν τὸ ἐν τῆισι νεφέληισιν ἀντιλάμπον τῶι ἡλέωι. 
χειμῶνος οὖν ἐστι σύμβολον τὸγὰρ περιχεόμενον ὕδωρ 
τῶι νέφει ἄνεμον ἐποίησεν ἢ ἐξέχεεν ὄμβρον: 

80 [0] ΟΑμεν. ἴῃ ΗΡΡροογ. ἀθ δοῦθ δα. Ἰοὺ. ΝΊ 202, 28 οὰ. ΟΒδτγ- 
ὅ (ἰοῦ (ὌΡΟΥΣ Αὐΐ- υπᾶ Τὐπίοσρβηρσς ἀθγ Οἰθβεσπο): 46 ἦος αμίθηι πηρία Γα- 
ἐμ Α. ἱπφιίδηδ, σαπὸ αδοοπάαεηΐξο πιοδϑϑοηι, ἀσδοοπαεηπίε δ γὺ 

ἐογγας ομϊέμηι πονιῖπ δ αι οῦ αἰγὶ ευθαϊίψερ σαποηι ΧΙ αἷς 

ἐοξἀοηιφο ποοίϊδιις οσομϊέαγί. υϑγθ Θεί αμέδης σαπδηι ἢὲδ 

φμαάγασίπία αἰεθιι5 ἀμηιίασαί αϑϑδοοπαᾶὶ; αἀεὶπ ὑδῦὸ ὑϑδρογο πὸπ πιῆι- 

ι:᾽ φᾶμε οἷγοα δοϊὲδ οσοαδηι γμαπαοχιθ ὕδῦὸ ΩΡ ἀμαβ υδὶ ἔσθ ἤΟΓῸΣ 

»Ῥοδί εἶμι οοσαδμηι ηιαπίζοδίι οὐβοϊίσ: αρραγοδὶξ αμΐδηλ ρμοδί αδηιῖ- 

ποοίϊιε τηδηιογαίμηι. δἱ αμΐδηι 5ο] οοσοϊαΐ οὐδοιγοΟΥ 6 πο Θαηϊογὶΐ 

»εογερίσμα υἱδίοπο ἀρραγοϑὶξ, ἰοίογμο αἱδ αὖ οσοϊδἀοηίαϊϊ πογίζοπίε ο6- 

ομἰανϑίξγ. ἰγαπδαοίο αμΐϑηι αοφμϊποοίίο ἀοδὶ υἱδίοπε ἀρραγοϑὲξ, ἀρῖη 

ι8ὸ οοσοίασί ποὸ μἶϊο πιοῦο υἱαοδίξ, χφμαπαοφιμίασηι οσοίαϊέ οἱ δοὶϊδ ὁ06- 

σαδιι, απίεχμαηι αὐ ρεογζοοίαηι οὐδοιγαΐεηι ποὰ ἀδυεπογζ. ποθ ἀρρα- 

γϑί αμίοηι, ργίμδψεαηι πος αὐ οδεομγαΐο ασοοράαΐ, οὗ οαΐίοι χωαπάαηε 

εἰοιαπι χαθ ἱμίθῦ ἐρδια αο υἱδιι γασίος ἱπίογροηίγ. σμΐμδ οσσαδίοπε 

ἑη πρὸ ἐς φιμασγασίπία ποοίέδιιδ, φιρριαπιοάιπηι αοοί δοίη τοί 

0 ἡπαχασογαδ, ποπ ἱαρραγεδί πόδ ἀοίοσια". ἴδ οπῖμι πιηι δἰ πασ 

χιϊάφηι γαΐϊίοηε 8586 ἠαϑογδ αὐγηιαΐ ὀαοορίο ΑοίγῸ δἱαθγὲ πἰρπίγαπε 

»γοαῖηιο ἵρδο σαπθ πήπογο [8ο ΟΒδτί.]. 

31 [26] βέχτ. ΜΙ 90 ὁ μὲν φυσιχώτατος .,Α1. ὡς ἀσϑενεῖς δια- 
βάλλων τὰς αἰσϑήσεις “ὑπ᾿ ἀφαυρότητος αὐτῶν, φησίν, οὐ 

"δ δυνατοί ἐσμεν χρίνειν τἀληϑές᾽, τίϑησί τε στίστιν αὐτῶν 
τῆς ἀτιιστίας τὴν παρὰ μιχρὸν τῶν χρωμάτων ἐξαλλαγήν. εἰ γὰρ 

δύο λάβοιμεν χρώματα, μέλαν καὶ λευχόν, εἶτα ἐχ ϑατέρου εἰς 
ϑάτερον χατὰ σταγόνα παρεχχέοιμεν, οὐ δυνήσεται ἡ ὄψις δια- 
χρίνειν τὰς παρὰ μιχρὸν μεταβολάς, χαίΐτεερ τιρὸς τὴν φύσιν ὑὕπο- 

80 χειμένας. 

19. Βορθηθορθη ΠΘΏΠΘΩ ΜΓ ἄθη ὙΙἀθυβομθίη ἀθὺ βοπηθ ἱπ θα 
ὝγΟΙΚοη. 1)ὰ8 ἰβὺ πὰ οἷη Θύατιγουζθίομθη, Ὀθημ ἀ88 ὑπὸ ἀἷθ Ὑ ΟἾΚΘ 
βίοι ογρίθθβοπθ αββοὺ ρῆορί ὙΠ σὰ οὐτθρθη οὐθν Βθρθη ϑιιβζαρίοββθη. 

90. Βοὶ Αὐΐραηρ ἀ68 Βιτῖίαϑ θορίπηθη αἰ Μϑηξομθη ἀ16 Ἐσπίθ, Ὀοὶ 
βοίπϑιη Ὀὐπίθυρδηρς ἀἷθ Αοκουθθβίθ ὰηρ. ἀπ 40 Τάρθη υπᾶὰ Νβοδίθῃ 
ὈΙοῖθυ ἀογ Β'τίαβ ἀμ βίο θΑΓ, 

Ω1, Ὅοροη ἴῆτον (67 δὲπηθὺ βονᾶοηθ βἰπα τσ πίον ἴῃ Θίαπαθ 

ἀϊ6 ὙΥΔΕγμοῖς σὰ βομδάθη. 
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Β. ΡΈ. 19--.29), ΘΕΕΑΙΒΟΗΤΕΒ. 41. ΑἈΒΟΗΕΙΔΟΒ. Α. 1.ΤΕΈΒΕΝ. 886 

22 ἰρ. 188] ΑΤΗΕΝ, ορίξ. Β Ρ. δ7 Ὁ ̓4(΄. ἐν τοῖς Φυσικοῖς τὸ 
καλούμενόν φησιν ὄρνεϑος γάλα τὸ ἐν τοῖς ὠιοῖς εἶναι 
λευχόν. 

ΘΕΕΑΙΒΟΗΤΕΞ. 

28. [0] Εγ5861 ρτᾶθοο - ϑυτ, ῬΒΠΟΒΟΡἢΘπβρυϊΐομο 80 (ΕΠ οΐη, Μαβ. 61, ὅ38]: 
ἈΔΒΑΧΘΑΡΌΓΤΑΒ βαρ: Ποῖ Τοῦ, ἄθΥ ἄθῃ Μοπβοθθη ἄσῃ ΑὉρϑηβοποίη πδοῦ ὈΣΓΘΥ 
ουβομοίηϊΐς, ἰδ οὶ πϑθουοῦ Ὀπέρυβαομ ηρ' ΒΡΏΓ βοιδη: ΘΓ γουβο δ ἢ 6. ἄσπηὶ 
Οτθίβοηδι ον, ὯΔ Κοὶπο Κυαΐξ μαΐ, ὑπ ἄθμι  ἀπρ] ηρβαϊίον, 488 ΒΟ θύΖθη τπιπ]- 
Ιδᾶθστι, ὑπᾶ ἄθη) ἘΠΔΌΘΠΔΙΓΟΥ, 858. 68. βΒίοἢῃβ. πἰομὶ ἀραυᾶὶῦ πα δοιῦπξ πὰ Ὀδαΐ 

ὉΠΩ͂ φῬἔδηχζὺ πᾶ οἰητίομέοι ἢν ἀπᾶθγθ; οὺ Ὀοίγοι τ βου! πον σοὴ ἄθη ΟἸ αἰ ροση, 
ἀϊο Καρι] ἀπᾶ 2158 ἔογάθσθ. θη ἄθου θύνγαβθ, νγὰ8 Γϑϑίβύθηϊ, Β0116} ὙΥΙΣ ΠῚΒ 
πίομε ἄγροιπι; ἄθπη ἀΟΥ ΑὙΡΘΣ Καπη 68 πἰοδῦ Ὀοβοϊ ἔρθη, μοί ογου Κἴππ ΔΌΘΥ Καηπ 
65 νϑγάρθοκοη, ὙθηηβΊο ἢ) πῸΣ χοὶττν οἰ ἶρ. θη πἰοδῦ σἱθς 68 ποθοῦν Βϑβομυγοσᾶθ 
ἴῃ Ηδΐρη, θη ἅτ ἀαγῖπ υγοῖϊθῦ. πα ὑγοπη δ [πᾶρεϊοι (6 ΤΟΩ] δα ἢ ἀπδη- 

ΒΘπΘΏτη οὐβοιιοίηῦ θη ΑἸρὸπ ἄθν Ζυβοθδῦον, 80 ἀσυῦοκο ἀοίηθ Απροη οἷπο Ζοῖς 
ἰδηρ χὰ. ὕὉπάᾶ βίϑῃθ ἴον ΒΔῸ6 ρΌΒΘΙ θη, τῖρ βομβὅπ ἀοῦ Τοὰ ἰβῖ, ἀπὸ ἄθῃ ἀΐθ 

Ὄϊζοπ, ὑνϑιοθο που σου ἀπ ροροϊπὶσὺ εαἰπᾶ. Ὠΐοβ Ἰορσὺ Ζθαρηῖβ 40 ἀαίατ, 
τὶθ στρ ἀπὰ Πουτιοὴ αἴθ ὙΟμππηρ ἄρον Τὐπίογνν οὶ ἰβί. 

Φ4. [0] Αξτιλν. γδγ. Ηϊβι. ΠΥ 14 χαὶ ᾿ἀναξαγόρας [᾿ἀνάξαρχος ὙΝΠΔτ ον 2] 
ἐν τῶι Περὶ βασιλείας φησὶ χαλεπὸν χρήματα συναγείρασϑαι, χαλεπώτερον δὲ 
φυλαχὴν τούτοις περιϑεῖναι. 

4. ΑΒΟΗΕΑΟΞΚ. 
Α. ΕΒΕΝ ὕΝῸ ΤΕΗΒΕ. 

γε). α. 46 Α ἢ. 1. 26. 

1. Ῥιοοῦ. 10. 11. 

᾿Αρχέλαος ᾿ϑηναῖος ἢ Ἰϊιλήσιος, πατρὸς ᾿αΑ΄πολλοδώρου, ὡς 16 
δέ τινες, Ἤ δωνος, μαϑητὴς ᾿Αναξαγόρου, διδάσχαλος Σωχράτους. 

(οὗτος πιρῶτος ἐκ τῆς ᾿Ιωνίας τὴν φυσιχὴν φιλοσοφίαν μετήγαγεν 
᾿ϑήναζε. Νοῖθ ζὰ Απαχαροόσαβ) χαὶ ἐχλήϑη φυσιχός, παρὸ καὶ 
ἔληξεν ἐν αὐτῶι ἡ φυσιχὴ φιλοσοφία, Σωχράτους τὴν ἠϑιχὴν 
εἰσαγαγόντος. ἔοιχεν δὲ καὶ οὗτος ἅψασϑαι τῆς ἠϑιχῆς. χαὶ γὰρ 

περὶ νόμων ττεφιλοσόφηκεν χαὶ χαλῶν χαὶ διχαέων᾽ παρ᾽ οὗ λαβὼν 
Σωχράτης τῶι αὐξῆσαι εἰς τὸ ζ(ἄχρον) εὑρεῖν ὑπελήφϑη. ἔλεγε 
δὲ δύο αἰτίας εἶναι γενέσεως, ϑερμὸν καὶ ὑγρόν᾽ χαὶ τὰ ζῶια ἀπὸ 

τῆς ἰλύος γεννηϑῆναι" χαὶ τὸ δίχαιον εἶναι χαὶ τὸ αἰσχρὸν οὐ 
φύσει, ἀλλὰ νόμωι. 

ὃ δὲ λόγος αὐτῶι οὕτως ἔχει. τηχόμενόν φησι τὸ ὕδωρ ὑπὸ 11 

22, Α. δεπαμρίοέ ἐπ δοὶπορ Ῥἠψεὶκ ἀπίθσ ἀδὺ ϑρυ ον νδτε 0 ἢ Βορθ- 

πδηηΐθη ὙΟρΘἰ δηλ οἢ αδό πιᾶπ ἄδθ8 ὟΝ οἶββθ ἵπὶ ΕΠ Ζὲξ νογϑέθ ἢ" ΘΉ. 



φι 

386 41. ΑΒΟΗΕΙΑΟΒ 

τοῦ ϑερμοῦ, χαϑὸ μὲν εἰς τὸ {ζχάτω διὰ τὸν πυρῶδες συνίσταται, 

ποιεῖν γῆν᾽ χαϑὸ δὲ περιρρεῖ, ἀέρα γεννᾶν. ὅϑεν ἡ μὲν ὑπτὸ τοῦ 
ἀέρος, ὅ δὲ ὑπτὸ τῆς τοῦ πυρὸς περιφορᾶς χρατεῖται. γεννᾶσϑαι 
δέ φησι τὰ ζῶια ἐκ ϑερμῆς τῆς γῆς καὶ ἐλὺν παρατιλησίαν γά- 
λαχτι οἷον τροφὴν ἀνιείσης" οὕτω δὴ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆ- 
σαι. πρῶτος δὲ εἶπε φωνῆς γένεσιν τὴν τοῦ ἀέρος στλῆξιν. τὴν 

δὲ ϑάλατταν ἐν τοῖς χοίλοις διὰ τῆς γῆς ἠϑουμένην συνεστάναι. 

μέγιστον τῶν ἄστρων τὸν ἥλιον, χαὶ τὸ πᾶν ἄπειρον. 

γεγόνασι δὲ χαὶ ἄλλοι τρεῖς ᾿Αρχέλαοι᾽" ὅ χωρογράφος τῆς ὑπὸ 
ες 10 ᾿“λεξάνδρου πατηϑείσης γῆς, ὅ τὰ ἰδιοφυῆ ποιήσας, ἄλλος τεχνο- 

18 

γράφος ῥήτωρ. 
2. ὅσιν. 8. ν. Ἀρχέλαος. 

᾿ἄρχέλαος ᾿απολλοδώρου ἢ Πίδωνος ῆιλήσιος χε όσοφος (φυ- 
σικὸς τὴν αἵρεσιν χληϑείς, ὅτι ἀττὸ ᾿Ιωνίας πρῶτος τὴν φυσιο- 
λογίαν ἤγαγεν ᾿Αναξαγόρου μαϑητὴς τοῦ Κλαζομενίου, τοῦ δὲ 
μαϑητὴς Σωχράτης, οἱ δὲ χαὶ Εὐριπίδην φασίν) συνέταξε (δὲ) 

Φυσιολογίαν (χαὶ ἐδόξαζε τὸ δίχαιον χαὶ αἰσχρὸν οὐ φύσει εἶναι, 
ἀλλὰ νόμωι, συνέταξε) χαὶ ἄλλα τινά. Αὐβ Ηδοβγομίοβ, ἀδ8 Εἰηρο- 
ΚΙδιητηθσίθ 88 ἢ. 1. 

8. ῬΟΕΡΗΥΚΕ. Βιἰβίογ. ΡἈΠ]ο8. ἔτ. 12 Νδυοῖ.2 Ρ. 11, 28 ἐλέγετο δὲ περὶ 
αὐτοῦ [βοκταίοθ)] ὡς ἄρα παῖς ὧν οὐχ εὖ βιώσειεν οὐδὲ εὐτάχτως ... 
ἤδη δὲ περὶ τὰ ἑπταχαίδεχα ἔτη [4180 452] πτροσελϑεῖν αὐτῶι ᾿Αρχέ- 
λαον τὸν ᾿Αναξαγόρου μαϑητὴν φάσκοντα ἐραστὴν εἶναι" τὸν δὲ 
Σωχράτην οὐχ ἀπώσασϑαι τὴν ἔντευξίν τε χαὶ ὁμιλίαν τὴν πρὸς 
τὸν ᾿Αρχέλαον, ἀλλὰ γενέσϑαι παρ᾽ αὐτῶι ἔτη συχνά. καὶ οὕτως 
ὑπὸ τοῦ ᾿Ἵρχελάου προτραττῆναι ἐπὶ τὰ φιλόσοφα. [τ ῬοΙΡΆ. δῦοἢ 
βυϊάδ8 8. ν. Σωχράτης. ᾿ριστόξενος δὲ ἀρχελάου πρῶτον αὐτὸν δια- 
χκοῦσαι λέγει" γεγονέναι δὲ αὐτοῦ χαὶ τταιδικά. Ὅιοασ. 11 22 Ἴων δὲ 
ὅ Χῖος [ἴτ-. 18 ΚόρΚο] καὶ νέον ὄντα [βοκταίββ) εἰς Σάμον σὺν ᾿4ρχε- 
λάωε ἀττοδημῆσαι [8180 ἰπὶ βαπιίβομοη Εϑιάζυς 4410 (ἀδῃθγ πὶ Ῥ]αίο 

Οτΐοη Ρ. ὅ2 οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσόμενος γοτ- 

ἐτᾶρ 08}, Υεῖ. 5. 239, 28, 810, 18. 

ΙἘΉῈῈ. Υεῖ. θιοσ. Υ͂ 42 [ΤΠΘΟρΡ ἢ γαβίβ Βοῦτ] Περὶ τῶν ᾿Αρχελάου ἅ. 

4, Ἤτρροι, τϑξαϊ. 1 9 [Ὁ. 668] ᾿“ρχέλαος τὸ μὲν γένος ᾿4ϑηναῖος, 
υἱὸς δὲ ᾿Απολλοδώρου. οὗτος ἔφη τὴν μίξιν τῆς ὕλης ὁμοίως 
᾿ἀναξαγόραι τάς τε ἀρχὰς ὡσαύτως. οὗτος δὲ τῶι νῶι ἐνυπάρχειν 

τι εὐθέως μῖγμα. εἶναι δ᾽ ἀρχὰς τῆς χινήσεως (δύο, ἃς) ἀπο- 
χρένεσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν, χαὶ τὸ μὲν 

θερμὸν κινεῖσϑαι, τὸ δὲ ψυχρὸν ἠρεμεῖν᾽ τηχόμενον δὲ τὸ ὕδωρ 
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Δ. 1-΄0, ΓΕΒΕῈΝ ὕΝῸ ΠΕΉΗΒῈΕ. 8817 

εἰς μέσον ῥεῖν. ἐν ὧι χαὶ χαταχαιόμενον ἀέρα γίνεσϑαι καὶ γῆν, 

ὧν τὸ μὲν ἄνω φέρεσϑαι, τὸ δὲ ὑφίστασϑαι χάτω. τὴν μὲν 
οὖν γῆν ἠρεμεῖν χαὶ γενέσϑαι διὰ ταῦτα, χεῖσϑαι δ᾽ ἐν μέσωι 
οὐδὲν μέρος οὖσαν, ὡς εἰπεῖν, τοῦ παντός. {τὸν δ᾽ ἀέρα χρατεῖν 
τοῦ παντός) ἐχδεδομένον ἐχ τῆς πυρώσεως, ἀφ᾽ οὗ πρῶτον ἀπο- 
καιομένου τὴν τῶν ἀστέρων εἶναι φύσιν, ὧν μέγιστον μὲν ἥλιον, 

δεύτερον δὲ σελήνην, τῶν δὲ ἄλλων τὰ μὲν ἐλάττω τὰ δὲ μείζω. 
ἐπτιχλιϑῆναι δὲ τὸν οὐρανόν φησι καὶ οὕτως τὸν ἥλιον ἐπτὶ τῆς 
γῆς ποιῆσαι φῶς χαὶ τόν τε ἀέρα ποιῆσαι διαφανῆ καὶ τὴν γῆν 

ξηράν. λίμνην γὰρ εἶναι τὸ τιρῶτον, ἅτε κύχλωι μὲν οὖσαν ὑψη- 
λήν, μέσον δὲ χοίλην. σημεῖον δὲ φέρει τῆς χοιλότητος, ὅτι ὅ 
ἥλιος οὐχ ἅμα ἀνατέλλει τε χαὶ δύεται σπτᾶσιν, ὅττερ ἔδει συμβαί- 
γεῖν, εἴπερ ἦν ὁμαλή. περὶ δὲ ζώιων φησίν, ὅτε ϑερμαινομένης 
τῆς γῆς τὸ πρῶτον ἐν τῶι χάτω μέρει, ὅτιου τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ 
ψυχρὸν ἐμίσγετο, ἀνεφαίνετο τά τε ἄλλα ζῶια πολλὰ χαὶ οἱ ἄν- 
ϑρωποι, ἅπαντα τὴν αὐτὴν δίαιταν ἔχοντα ἐκ τῆς ἐλύος τρεφό- 
μενα (ἦν δὲ ὀλιγοχρόνια)" ὕστερον δὲ αὐτοῖς ἡ ἐξ ἀλλήλων γένεσις 
συνέστη. χαὶ διεχρίϑησαν ἄνϑρωποι ἀπὸ τῶν ἄλλων χαὶ ἡγε- 
μόνας χαὶ νόμους χαὶ τέχνας χαὶ πόλεις χαὶ τὰ ἄλλα συνέστησαν. 

γοῦν δὲ λέγει πᾶσιν ἐμφυέσϑαι ζώιοις ὁμοίως. χρῆσϑαι γὰρ 
ἔχαστον χαὶ τῶν ζώιων τῶι νῶι τὸ μὲν βραδυτέρως, τὸ δὲ ταχυ- 
τέρως. 

ὅ. ΒΙμρι.. ρῃγβ. 27, 28 [48 ΤΕΘορΡηγ. ῬΏγϑ. ορ. (ἔτ. 4) νυῖθ ἢ. 1 8ὶ 17. 
πῃ, 4. 781] χαὶ ᾽Δ΄. δ᾿ ΄ϑηναῖος, ὧι χαὶ ΣΣωχράτη συγγεγονέναι φασὶν 
᾿Αναξαγόρου γενομένων μαϑητῆι, “ἐν μὲν τῆι γενέσει τοῦ χόσμου 

καὶ τοῖς ἄλλοις πειρᾶταξ τι φέρειν ἴδιον, τὰς ἀρχὰς δὲ τὰς αὐτὰς 
ἀποδίδωσιν ἅσπερ ᾿Αναξαγόρας. οὗτοι μὲν οὖν ἀπείρους τῶι 
τλήϑει χαὶ ἀνομογενεῖς τὰς ἀρχὰς λέγουσι τὰς ὁμοιομερείας τι- 

ϑέντες ἀρχάς. 
6. ϑέχτυ. δάν. τηδίῃ. ΥἹ1Ι 14 ᾿4. δὲ ὃ ᾿Αϑηναῖος τὸ φυσικὸν καὶ τὸ ἠϑιχόν 

[πϑτη]. μετήρχετο). 
1. -- ἀἂν. πιδίῃ. ΓΧ 860 ᾿4. ὁ ᾿Ιϑηναῖος, Σωχράτους ὁὀὲ χαϑηγητής . «. 

ἀέρα [πᾶτ], πάντων εἶναι ἀρχὴν καὶ στοιχεῖον]. ΔῈτ.1 ὃ, θ (0. 280] (ἄθον ἀΐθ 
ἀρχή) Α. ᾿ἀπολλοδώρου ᾿Αϑηναῖος ἀέρα ἄπειρον, καὶ τὴν περὶ αὐτὸν πυκχνό- 
τητὰα καὶ μάνωσιν. τούτων δὲ τὸ μὲν εἶναι πῦρ τὸ δ᾽ ὕδωρ. 

8. ΗΕΚΝ. ἰσεῖβ. 11 [Ὁ. 068 πδοὶὶ οοᾶ, ΡῚ] χαὶ μὲν οὐκ ἐπιτρέπει τούτοις 
εὐδοκιμεῖν ᾿Α4. ἀποφαινόμενος τῶν ὅλων ἀρχὰς ϑερμὸν καὶ ψυχρόν. ΥΕ]. ῬιμΑτο 
ΞΟΡΒ. Ρ. 242 0, γε]. οὔϑῃ 5, 46 ἡ. 29. 

9, ἘΡΙΡΗΑΝ. δᾶν. ἤδογ. ΠῚ 2, 9 [Ὁ.. ὅ90, 1] 4. ὃ ᾿Απολλοδώρου κατὰ δέ 
τινας Μίλτωνος (᾿Αϑηναῖος δὲ ἦν φυσικός) ἐκ γῆς τὰ πάντα λέγει γεγενῆσϑαι. 
αὕτη γὰρ ἀρχὴ τῶν ὅλων ἐστίν, ὥς φησι. 

10. Αὐυσσϑτ. ἀθ οἷν. ἃ. ΥΠΙ 2 [Ὁ. 114] ἀπαχασογας δβιιοοοϑδὶξ αὐ οΥ οἰ 

Ὠ 918. Ετάριη. ἃ. ὙΌτβοκτ. 22 
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8388 47. ΑΒΟΗΕΑΟΚ. Α, 10--18. ΕΗΒ. Β. 1.3. ΒΟΗΕΙΕΤΕΝ. 

ΑγοδιεΐαιιΒ. εἰΐαρι ἦρθε ὧδ ραν οι θ ρον 86 δἰηυϊϊ δι [ἃ ἴ, ὁμοιομέρειαι! φιεέδειδ 
δίησμῖα χιαόχυς βεγεηέ ἐξα ρμΐαυϊξ οοηϑίαγε ονιηῖα, υἱδ ἔμιθβδα οἰΐαθι τιθηΐθηι αἢ- 
ἑοΥ̓δί, χα σογρογα αδέογηα, ἰὰ ε8ὲ ἀϊ|π8 Ῥαγέϊομϊαδ, οομ ιρισεπο οἱ αἰδοὶραπαᾶο 
αφεγεὶ ογιΐα. [αγϑὰβ Β᾽άοη. ΑΡ. ολτη. 15, 94 ροϑὲ ἧος Αγολιοδίϊαιι ἴδο Τ', [ἴθ5 
Αγοδιοϊθο5} οἷο, 

11. τεμ. φχοίγορί, ὅ, 06 ᾿. 57}. τούτω μέν γε ἄμφω [ΓΑΠΑΧΒΡΌΓΑΒ παπᾶ 
ΑΥΟΠΟΪ8Δ08] τὸν νοῦν ἐπεστησάτην τῆι ἀπειρίαι. 

12. ΑἘτ. 11,14 [Ὁ. 802] 4. ἀέρα καὶ νοῦν τὸν ϑεόν, οὐ μέντοι κοσμο- 
ποιὸν τὸν ϑεὸν [βοπάογπ τὸ ϑερμόν νρὶ. ἡ. 14]. 

18. - ΠΊ, 8 [Ὁ. 827] ᾿ἀναξίμανόρος, ᾿Αναξιμένης, ᾿Αρχέλαος ... ἀπείρους 
κόσμους ἐν τῶι ἀπείρωι κατὰ πᾶσαν περιαγωγήν. 

14. --- Π 4, δ [Ὁ. 8381] 4. ὑπὸ ϑερμοῦ χαὶ ἐμψυχίας συστῆναι τὸν κόσμον. 
4, θ ᾿Αναξίμανδρος -. . ᾿άρχ. «-. φϑαρτὸν τὸν κόσμον. ρὶ. οὔσι 8. 818, 20. 

18. -α -- 18, 6 [0. 842] ᾿4. μύδρους ἔφησεν εἶναι τοὺς ἀστέρας, διαπύ- 
ρους δέ. 

16. --- ΤΙ 3, ὅ [Ὁ. 368] παοὴ ὃ 4 (οὔθῃ 5. 321, 82] ᾿4. ταὐτὸ λέγει παρα- 
τιϑεὶς τὸ τῶν διαπύρων λίϑων καϑιεμένων εἰς ψυχρὸν ὕδωρ πάϑος. 

11. Αἄετ. 1Υ͂ 8,2 [Ὁ.. 387] ᾿Αναξιμένης, ᾿Αναξαγόρας, ᾿4ρχ...- . ἀερώδη [πᾷτηϊ. 
τὴν ψυχὴν ὑποτίϑενται]. 

18. ῬΗΠΟΡ. 6 απΐπιδ Ρ. 11, 11 Ηανᾷ. (Δ ΑΥ, Α 3. Ρ. 404526) ὅσοι, φησίν, 
εἰρήκασιν τὸ πᾶν ὑπὸ τοῦ νοῦ κεκχινῆσϑαι, χαὶ οὗτοι ἐοίχασιν εἶναι λέγειν τῆι 
ψυχῆι τὸ χινεῖν" ὧν ἐστι καὶ ᾿Α. 

Βου γα ροη ἄθ8. [ΗῚΡΡΟΟν.} ἄο νἱούα 1 9. 10 ππᾶ ἄθ μοθυάοηι. ο. 13 πΐξ 
ΑΑὐομθῖδοβ νουτηαΐοῦ Ετοατίοι Πρροῖκν, Ὀρέοεγβ. 185. 189. ἘΞ Θπβο ἄθβ Ῥρίτοῃ γοῖ 
Αορίμα Ἄποη. Ἰνοπαΐη. 20, 2 ππὰ Ἡργοάϊκοβ σὸμ βο γη σα οὈοπᾶ. 9, 84. 

Β,. ΒΟΗΕΙΕΊΕΝ. 

ἘΖΕΓΕΙ͂ΑΙ. 

1. ῬυσΤΑΒΟΗ. Οἴμιοη, 4 [ἅπ8 Ὀἰάγμ058] Κίμων ὁ Μιλτιάδου μητρὸς ἦν 

ῬΟΕΒΙΕ. 

Ἡγησιπύλης, γένος Θράιττης, ϑυγατρὸς Ὀλόρου τοῦ βασιλέως, ὡς ἐν τοῖς 
Ἀρχελάου καὶ Μελανϑίου ποιήμασιν εἰς αὐτὸν Κίμωνα γεγραμμένοις ἱστό- 
ρηται... ὅλος δ᾽ ἐστὶ χαὶ πρὸς Ἰσοδίκην τὴν Εὐρυπτολέμου μὲν ϑυγατέρα 
τοῦ Μεγακλέους, κατὰ νόμους δ᾽ αὐτῶι συμβιώσασαν ὁ Κίμων ἐμπαϑέστερον 
διατεϑεὶς καὶ δυσφορήσας ἀποθϑανοΐσης, εἶ τι δεῖ τεχμαίρεσϑαι ταῖς γεγραμ- 
μέναις ἐπὶ παρηγορίαι τοῦ πένϑους ἐλεγείαις [ὀΡΙ(΄. Π| 289 ΒοΙΡᾺ] 
πρὸς αὐτόν, ὧν Παναίτιος ὁ φιλόσοφος οἴεται ποιητὴν γεγονέναι τὸν 
φυσιχὸν ᾿Αρχέλαον, οὐχ ἀπὸ τρόπου τοῖς χρόνοις εἰκάζων. Ὑρὶ. ἨΈΡΗΛΕΘΒΥ. 
Ῥ. θ, 1 ὙΥοΒίρη. τὸ τοῦ Ἀρχελάου ὄνομα Σοφοχλῆς ἐν ταῖς ἐλεγείαις οὐκ ὥιϊετο 
ἐγχωρεῖν οὔτε εἰς ἔπος οὔτε εἰς ἐλεγεῖον" φησὶ γοῦν ᾿᾿Αρχέλεως" ἣν γὰρ σύμ- 
μετρον ὧδε λέγειν. 

ΟἙΕΕΑΙΒΟΗΤΕΒ. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΤΈΧΝΗΣ. 

2, Βουμοῖοῦ (0]]. 465. ΑἸοδίτη. στ. 1 Ρ. 25, 6 γίνωσχε, ὦ φίλε, καὶ τὰ ὀνό- 
ματα τῶν ποιητῶν [π. χρυσοῦ] Πλάτων... . Θεόφραστος, ᾿Αρχέλαος, Πετάσιος κτλ. 
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48. ΜΕΤΕΟΘΟΒΟΒ Υ. ΠΑΝΜΡΒΑΚΟΒ, 399 

Ετμδιΐοπ ἀρχελάον φιλοσόφου περὶ τῆς αὐτῆς ἱερᾶς τέχνης (Ἑο]ἀπηοποΥ- 
Καπδῦ) διὰ στίχων ἰάμβων, 836 ἔτ Ζαμ ἀμΐβοηθ ΙδΔπλ θη ἰαὈοᾶγ. Ῥῃγϑίοὶ οἱ 
τηρα. ρτ. τ). οα. Ιἄο]ον Π 548 {{.]. 

ῬΒοβα. 

ΦΥΣΙΟΜΛΜΟΓΊΑ νεῖ. 5. 386, 11. 

(Περὶ φύσεως ἢ 

48, ΜΕΤΕΒΟΘΟΒΟΘ ΟΝ ΤΑΜΡΒΑΚΟΞΒ. 
1. Ῥυμάτ. [οη. Ρ. ὅ800 οἴμαε [Τοὴ βρυϊοι) χάλλιστα ἀνθρώπων λέγειν περὲ 

Ὁμήρου ὡς οὔτε Μητρόδωρος ὃ ΛΜαμψαχηνὸς οὔτε Στησίμβροτος ὃ Θάσιος 
οἴτε Γλαύχων οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτε γενομένων ἔσχεν εἰπεῖν οὕτω 
πολλὰς χαὶ καλὰς διανοίας περὶ Ὁμηρου, ὅσας ἐγώ. Μεὶ. Ῥογρῆγτ. ᾳαδθβῦ. Βοπι. 
οὐ, βοιγδᾶθυ 1 8384. 

2. θιοῦ. Π 11 [οϑϑὴ 5. 80ὅ, 27] ἐπὶ πλεῖον δὲ προστῆναι τοῦ λόγου [48 
ἈΠΑΆΧΆΡΟΙΆΒ] ητρόδωρον τὸν Παμψακηνὸν γνώριμον ὄντα αὐτοῦ, ὃν χαὶ πρῶ- 
τον σπουδάσαι τοῦ ποιητοῦ [ΒΠοχηθ1] περὶ τὴν φυσικὴν πραγματείαν. 

8, ΤΆΤΙΑΝ, 6. 21 χαὶ Π. δὲ ὃ “Λαμψακηνὸς ἐν τῶι Περὶ “Ομήρου λίαν 
εὐήϑως διείλεχται πώντα εἰς ἀλληγορίαν μετάγων. οὔτε γὰρ Ἥραν οὔτε ᾿49η- 
νᾶν οὔτε Δία τοῦτ᾽ εἶναί φησιν ὅπερ οἱ τοὺς περιβόλους αὐτοῖς καὶ τεμένη 
χαϑιδρύσαντες νομίζουσιν, φύσεως δὲ ὑποστάσεις χαὶ στοιχείων διαχοσμήσεις. 
χαὶ τὸν Ἕχτορα δὲ καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα δηλαδὴ χαὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα χαὶ πάντας 
ἁπαξαπλῶς Ἕλληνάς τε καὶ βαρβάρους σὺν τῆι Ἑλένηι καὶ τῶι Πάριδι τῆς 
αὐτῆς φύσεως ὑπάρχοντας χάριν οἰχονομίας ἐρεῖτε παρεισῆχϑαι οὐδενὸς ὄντος 
τῶν προειρημένων ἀνθρώπων. 

4, ἨΈβύοΗ. Ἀγαμέμνονα τὸν αἰϑέρα Μητρόδωρος εἶπεν ἀλληγορικῶς. 
ῬΗΙΟΡΕΜ. Υ0]}. ἤθτο, ο. αἱ, ὙΠ ὃ ἔν 90 [ἀομροῦζ Ῥ έθη. 5. Β. μὴ. ἢ. ΟἹ, 1160, 14] 
καὶ περὶ νόμων χαὶ ἐϑισμῶν τῶν παρ᾽ ἀνθρώποις, καὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα μὲν 
αἰϑέρα εἶναι, τὸν δ᾽ ᾿Αχιλλέα δ᾽ ἥλιον, τὴν Ἑλένην δὲ γῆν καὶ τὸν ᾿Αλέξανόρον 
ἀέρα, τὸν Ἕχτορα δὲ σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀναλόγως ὠνομάσϑαι τούτοις. 
τῶν δὲ ϑεῶν τὴν Δήμητρα μὲν ἧπαρ, τὸν Διόνυσον δὲ σπλῆνα, τὸν ᾿Απόλλω 
δὲ χολήν. 

ὃ. ῬΟΕΡΗΥΕ. απδοβί, μοπ]. χὰ Καὶ 252 (πλέω γύξ}[ 1 Ρ. 141,18. Βοηγαᾶ, 37η- 

τρόδωρος [οὉ ἄοτγ ἱμλτα ΡΒ ΚΘΙΘΙ ἢ] μὲν οὖν τὸ ᾿πλεῖον᾽ δύο σημαίνειν φησὶ 
παρ᾽ Ὁμήρωι" χαὶ γὰρ τὸ σύνηϑες, ὡς ὅταν λέγηι νώτου ἀποπροταμῶν, ἐπὶ 

δὲ πλεῖον ἐλέλειπτο (8 415] χαὶ ̓  ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάΐχος πολέμοιο 

χεῖρες ἐμαὶ διέπουσι᾽ [Δ 165], σημαίνει δὲ χαὶ τὸ πλῆρες ὡς ἐν τῶι σὸν δὲ 
πλεῖον δέπας αἰεὶ ἕστηχε᾽ [Δ 262] καὶ ἐν τῶι 'πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι᾽ 
[Β 220]. νῦν οὖν τὸ ᾿'ἱπλέον᾽ ἀντὶ τοῦ πλῆρες εἰρῆσϑαι. Ἐοϊρὶ Οἷζας 808 

ΟΒιγγβίρροβ. 
θ. ΒΎ χε χα Οἴχοη. 149, 1 Ρ. 282, 19 Ὀ᾿ηᾶ. ἑρμηνεύουσι δὲ οἱ Αναξα- 

γόρειοι τοὺς μυϑώδεις ϑεοὺς νοῦν μὲν τὸν Δία, τὴν δὲ ᾿Αϑηνᾶν τέχνην, ὅϑεν 

καὶ τὸ ἱχειρῶν ὀλλυμένων ἔρρει πολύμητις ᾿Αϑήνη᾽. 

22} 
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840 49. ΚΙΕΙΌΕΜΟΞΣ. δὅ0. ΙΠΑΙΟΒ, 

49. ΚΤΕΤΌΕΜΟΞΒ. 
1. ΑἘΙ51. τηοΐθοσ. Β 9. 370410 εἰσὶ δέ τινες οἱ τὴν ἀστραπήν, ὥσπερ καὶ 

Κλείδημος, οὐχ εἶναί φασιν ἀλλὰ φαίνεσϑαι, παρεικάζοντες ὡς τὸ πάϑος 
ὅμοιον ὃν χαὶ ὅταν τὴν ϑάλατταν τις ῥάβόωι τύπτηι᾽ φαίνεται γὰρ τὸ ὕδωρ 
ἀποστίλβον τῆς νυχτός" οὕτως ἐν τῆι νεφέληι ῥαπιζομένου τοῦ ὑγροῦ τὴν 
φαντασίαν τῆς λαμπρότητος εἶναι τὴν ἀστραπήν [βθποο. Ν. 6. 1 55]. 

2. ΤΉΕΟΡΗΕ. 46 860η8. 38 [ὉὉ. 610] Ζυ βοῦθη ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ ἀπ ὈΙΟΡΘΠΘΘ: 

Κλ. δὲ μόνος ἰδίως εἴρηχε περὶ τῆς ὄψεως" αἰσϑάνεσθαι γάρ φησι τοῖς ὀφϑαλ- 
μοῖς μόνον ὅτι διαφανεῖς" ταῖς {δ᾽} ἀχοαῖς ὅτι ἐμπίπτων ὁ ἀὴρ κινεῖ" ταῖς 
δὲ ῥισὶν ἐφελχομένους τὸν ἀέρα᾽ τοῦτον γὰρ ἀναμείγνυσθαι" τῆι δὲ γλώσσηι 
τοὺς χυμοὺς καὶ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρον διὰ τὸ σομφὴν εἶναι" τῶι δὲ ἄλλωι 
σώματι παρὰ μὲν ταῦτ᾽ οὐϑέν, αὐτῶν δὲ τούτων χαὶ τὸ ϑερμὸν καὶ τὰ ὑγρὰ 
καὶ τὰ ἐναντία" μόνον δὲ τὰς ἀχοὰς αὐτὰς μὲν οὐδὲν χρίνειν, εἰς δὲ τὸν νοῦν 
διαπέμπειν, οὐχ ὡσπερ Ἀναξαγόρας ἀρχὴν ποιεῖ πάντων τὸν νοῦν. 

3. --- ΗΠ. ρἰδηΐ. ΠῚ, 4 Ἀναξαγόρας μὲν τὸν ἀέρα πάντων φάσχων ἔχειν 
σπέρματα καὶ ταῦτα συγχαταφερόμενα τῶι ὕδατι γεννᾶν τὰ φυτα. Διογένης 

δὲ σηπομένου τοῦ ὕδατος χαὶ μίξιν τινὰ λαμβάνοντος πρὸς τὴν γῆν. Κλείδη- 
μος δὲ συνεστάναι μὲν ἐχ τῶν αὐτῶν τοῖς ζώιοις, ὅσωι δὲ ϑολερωτέρων καὶ 
ψυχροτέρων τοσοῦτον ἀπέχειν τοῦ ζώια εἶναι. 

4͵ --- οδυβ. Ρἰαης. 1 10, 8 τὰ μὲν γὰρ ψυχρὰ τοῦ ϑέρους τὰ δὲ ϑερμὰ τοῦ 
χειμῶνος βλαστάνειν, ὥστε ἑχατέραν τὴν φύσιν σύμμετρον εἶναι πρὸς ἑκατέραν 
τῶν ὡρῶν᾽ οὕτω γὰρ οἴεται καὶ Κλ. 

ὅ. --τ --- ΠῚ 28, 1 σπείρειν δὲ κελεύουσιν οἱ μὲν πρὸ Πλειάδος... οἱ δ᾽ 
ἅμα Πλειάσι δνομέναις ὥσπερ καὶ Κλ." ἐπιγίνεσϑαι γὰρ ὕδατα χαὶ πολλὰ τῆι 
ἑβδόμηι μετὰ τὴν δύσιν. 328, 2 τοὺς δὲ περὶ τροπὰς σπόρους Κλ. φησιν ἐπι- 
σφαλεῖς εἶναι" διερὰν γὰρ οὖσαν καὶ βαρεῖαν τὴν γῆν ἀτμιδώδη γίνεσϑαι καὶ 
ἐοιχέναι ἐρίοις χακῶς ἐξαμμένοις" ἔτι δ᾽ οὐ δύνασϑαι τὰς ἀτμίδας ἕλχειν οὐ- 
δὲ διαπέμπειν ἅτε ϑερμὸν οὐκ ἔχουσαν ἱχανὸν καὶ ἐπαλείφειν ἔλαττον. 

6. -- -ΥἾ 9,10 ἐξ ὑπερβολῆς δὲ [πᾶπι]. ὕδατος) καὶ τὸ τραγᾶιν τῆς ἀμ- 
πέλου... ὡς ἐπὶ πολὺ δὲ ἐκ τῶν τοιούτων συμβαίνει συχῆι μὲν ψωριᾶν, ἐλάαι 
δὲ λειχηνιᾶν, ἀμπέλωι δὲ ῥεῖν, ὥσπερ καὶ Κλ. φησιν" λεπτὸς γὰρ ὃ χαρπὸς 
ἄπεπτος ὧν χαὶ ῥοώδης. 

50. ΤΡΑΙΟΞΚ. 
βεχτ. [Χ 860 Ἀναξιμένης δὲ καὶ Ἰδαῖος ὃ Ἱμεραῖος καὶ Διογένης ὃ Ἀπολλω- 

γιάτης καὶ ᾿Αρχέλαος ὁ ᾿ϑηναῖος Σωχράτους δὲ καϑηγητής . .. ἀέρα [Ὠϑη]. 
πάντων εἶναι ἀρχὴν καὶ στοιχεῖον). Ῥαπδ βοίχὲ ΖΟ!ου ἄρῃ ῬἈΠΟΒΟΡ θη ἀ65 
Μεταξὺ ἴῃ Ὑοιθίπάπηρ Ὀοὶ Απιβτ. ΜΘίΆΡΗγβ. Δ 1. 1088128 οἱ μὲν γὰρ ὡς ὕλην 
τὴν ἀρχὴν λέγουσιν... οὗτοί τε δὴ πάντες τῆς τοιαύτης αἰτίας ἡμμένοι εἰσί, 
χαὶ ἔτι ὅσοι ἀέρα ἢ πῦρ ἢ ὕδωρ, ἢ πυρὸς μὲν πυχνότερον ἀέρος δὲ 
λεπτότερον. καὶ γὰρ τοιοῦτον τινες εἰρήκασιν εἶναι τὸ πρῶτον στοιχεῖον. 
ἂθ οδοῖο 1 ὅ. 808ν10 ἔνιοι γὰρ ἕν μόνον ὑποτίϑενται χαὶ τοῦτο οἱ μὲν ὕδωρ, 
οἱ δ᾽ ἀέρα οἱ δὲ πῦρ, οἱ δ᾽ ὕδατος μὲν λεπτότερον ἀέρος δὲ πυχνό- 
τερον᾽ ὃ περιέχειν φασὶ πάντας τοὺς οὐρανοὺς ἄπειρον ὄν. ὅσοι μὲν οὖν 

τὸ ἕν τοῦτο ποιοῦσιν ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ ὕδατος μὲν λεπτότερον ἀέρος δὲ 
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ὅ0. ΤΟΑΙΟΒ, 561. ΒΙΟΘΕΈΝΕΝ ΥΟῸΝ ΑΡΟΙΙΌΝΙΑ. Α.1.ΤΕΒῈΝ. 841 

πυκνότερον, εἶτ᾽ ἐκ τούτου πυχνότητι χαὶ μανότητι τἄλλα γεν- 

νῶσιν, οὗτοι λανϑάνουσιν αὐτοὶ αὑτοὺς ἄλλο τι πρότερον τοῦ στοιχείου ποι- 
οὔντες. ῬΒΥΒ. Α 4. 181512 οἱ μὲν γὰρ ἕν ποιήσαντες τὸ ὃν σῶμα τὸ ὑποχεί- 
μενον ἢ τῶν τριῶν τι ἢ ἄλλο ὅ ἐστι πυρὸς μὲν πυκνότερον ἀέρος δὲ 
λεπτότερον τἄλλα γεννῶσι πυχνότητι καὶ μανότητι πολλὰ ποιοῦντες... 20 
οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιότητας ἐχχρίνεσϑαι, ὥσπερ ᾿ἀναξίμανδρός 
φησι [ν6]. ἡ. 10 5. 18]. βΙμρι, 2. 4. 5ι. 149, ὅ πάντες μὲν γὰρ σωματιχόν τι 
τὸ ἕν ὑποτίϑενται τοῦτο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἕν τι τῶν τριῶν στοιχείων ὥσπερ Θαλῆς 
μὲν χαὶ Ἵππων τὸ ὕδωρ, ᾿Αναξιμένης δὲ καὶ Διογένης τὸν ἀέρα, Ἡράκλειτος δὲ 
χαὶ Ἵππασος τὸ πῦρ (τὴν γὰρ γῆν οὐδεὶς ἠξίωσεν ὑποϑέσϑαι μόνην διὰ τὸ 
δυσαλλοίωτον), τινὲς δὲ ἄλλο τι τῶν τριῶν ὑπέϑεντο, ὃ ἐστι πυρος 

μὲν πυχνότερον, ἀέρος δὲ λεπτότερον, ἢ ὡς ἐν ἄλλοις φησίν, ἀέρος 
μὲν πυκνότερον ὕδατος δὲ λεπτότερον. χαὶ ὃ μὲν ᾿Αλέξανόρος ᾿άνα- 
ξίμανόρον οἴεται τὸν ἄλλην τινὰ φύσιν σώματος παρὰ τὰ στοιχεῖα τὴν ἀρχὴν 
ὑποθέμενον, ὃ μέντοι Πορφύριος ὡς τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀντιδιαιροῦντος τοὺς 
σῶμα τὸ ὑποκείμενον ἀδιορίστως ποιήσαντας πρὸς τοὺς ἢ τῶν τριῶν τι 
στοιχείων ἕν ἢ ἄλλο τι τὸ μεταξὺ πυρὸς καὶ ἀέρος, σῶμα μὲν τὸ ὑπο- 
χείμενον ἀδιορίστως Αναξίμανδρον λέγειν φησὶν ἄπειρον οὐ διορίσαντα τὸ εἶδος 
εἴτε πῦρ εἴτε ὕόωρ εἴτε ἀήρ, τὸ δὲ μετα ξὺ χαὶ αὐτός, ὥσπερ Νικόλαος ὃ 4α- 
μασχηνός, εἰς Διογένην τὸν ̓ Απολλωνιάτην ἀνέπεμψεν. αὐτοφυέστερον δέ μοι 
ὁοχεῖ χατὰ τὴν λέξιν μὴ ὡς ἀντιδιηιρημένου τοῦ σώματος πρὸς τὰ στοιχεῖα καὶ 

τὸ μεταξὺ ἀκούειν, ἀλλ᾽ ὡς διηιρημένου μᾶλλον εἴς τε τὰ τρία καὶ τὸ μετα ξύ" 

᾿σῶμα γὰρ τὸ ὑποχείμενον᾽ φησὶν “ἢ τῶν τριῶν τι ἢ ἄλλο ὅ ἐστι πυρὸς μὲν 
πυχνότερον. ἀέρος δὲ λεπτότερον", καὶ μέντοι κοινῶς περὶ τῶν προειρημένων 

ἐπήγαγεν, ὅτι ἱτὰ ἄλλα γεννῶσι μανότητι καὶ πυχνότητι᾽ ̓  χαΐτοι τοῦ Ἄναξι- 

μάνόρου, ὡς αὐτός φησι, μὴ οὕτως γεννῶντος, ἀλλὰ κατὰ ἔχχρισιν τὴν ἀπὸ 
ἀπείρου. 

δ1. ΒΙΟΘΈΝΕΒΣ ΝΟῸΟΝ ΑΡΟΙΙΟΝΙΑ. 

Α. ΠΕΒΕῈΝ ὈΝῸ ΤΕΗΞΒΕ. 

1, Ῥιοα. ΙΧ δ71. 

Ζιογένης ᾿Α΄πολλοϑέμιδος ᾿Απολλωνιάτης, ἀνὴρ φυσιχὸς καὶ 

ἄγαν ἐλλόγιμος. ἤχουσε δέ, φησὶν ᾿Αντισϑένης ἴνῃ}. ΕῊΟΘ. ΠῚ 182], 
᾿ΑΙναξιμένους. ἦν δὲ τοῖς χρόνοις χατ᾽ ᾿Αναξαγόραν. (τοῦτόν φησιν 
ὅ Φαληρεὺς 4ημήτριος ἐν τῆι Σωχράτους ἀττολογίαι [681 ἘῊΘ. ΠΗ 
8068) διὰ μέγαν φϑόνον μιχροῦ χινδυνεῦσαι ᾿ϑήνησιν. Νοίο Ζὰ 
ἈΒΑΧΑΡΌΓΒΒ). 

ἐδόχει δὲ αὐτῶι τάδε" στοιχεῖον εἶναι τὸν ἀέρα, χόσμους ἀπεί- 

ρους χαὶ κενὸν ἄπειρον᾽ τόν τὲ ἀέρα “τυχνούμενον καὶ ἀραιούμενον 

γεγγητιχὸν εἶναι τῶν χόσμων᾽ οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσϑαι 

οὐδὲ εἰς τὸ μὴ ὃν φϑείρεσθϑαι" τὴν γῆν στρογγύλην, ἠρεισμένην ἐν 

τῶι μέσωι, τὴν σύστασιν εἰληφυῖαν χατὰ τὴν ἐχ τοῦ ϑερμοῦ περι- 

φορὰν καὶ πῆξιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ. 
ἀρχὴ δὲ αὐτῶι τοῦ συγγράμματος ἥδε “λόγου --- σεμνήν᾽ [τ.1]. 
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ἢ. --ἰ ΥἹ 81 [805 Ποιηοίτίοβ ΜΑρΠ68)] γεγόνασι δὲ Διογένεις πέντε" πρῶ- 
τος ᾿ἀπολλωνιάτης φυσικός. ἀρχὴ δ᾽ αὐτῶι τοῦ συγγράμματος ἥδε" “λόγου -- 
παρέχεσϑαι᾽ [ἴν΄ 1]. Ν 

8. ΒΤΈΡΗΑΝ. 8. Υ. ᾿ἡπολλωνία Ρ. 106, 18 χγ Κρήτης ἡ πάλαι Ἐλεύϑερνα 
Λίνου πατρίς. ἐκ ταύτης ὃ φυσικὸς Διογένης. ὯδΔ8 Ρῃγν  ίβομο ΑΡΟ]]οπδ {ιη 
Φρυγίας ἡ πάλαι Μάργιον ϑίορῃ. 106, 11) γοτβέθιῦ ΑΕ, Υ͂. Η. Π.31 Βυήμερος 
ὁ Μεσσήνιος ἢ Διογένης ὁ Φρὺξ ἢ Ἵππων [Καίδϊορ ον ἄϑεοι!. 

4, βίμριιο. ΡΠ γβ. 151, 20 ἐπειδὴ δὲ ἡ μὲν τῶν πλειόνων ἱστορία Διογένην 
τὸν ᾿ἀπολλωνιάτην ὁμοίως ᾿Αναξιμένει τὸν ἀέρα τίϑεσϑαι τὸ πρῶτον στοιχεῖόν 
φησι, Νιχόλαος δὲ ἐν τῆι Περὶ ϑεῶν πραγματείαι τοῦτον ἱστορεῖ τὸ μεταξὺ 
πυρὸς χαὶ ἀέρος, τὴν ἀρχὴν ἀποφήνασϑαι [8. ΟΌθῃ ὁ. 60]. ..., ἐστέον εἰς γέγρα- 
πται μὲν πλείονα τῶι Διογένει τούτωι συγγράμματα, ὡς [ὧν αὐτὸς ἐν τῶι 
Περὶ φύσεως ἐμνήσϑη καὶ πρὸς φυσιολόγους ἀντειρηχέναι λέγων οὗς 
χαλεῖ καὶ αὐτοὺς σοφιστάς, χαὶ Μετεωρολογίαν γεγραφέναι, ἐν ἧε καὶ 
λέγει περὶ τῆς ἀρχῆς εἰρηχέναι, χαὶ μέντοι καὶ Περὶ ἀνθρώπου φύσεως" 
ἐν δέγε τῶι Περὶ φύσεως, ὃ τῶν αὐτοῦ μόνον εἰς ἐμὲ ἦλϑε, προτίϑεται 
μὲν διὰ πολλῶν δεῖξαι, ὅτε ἐν τῆι ὑπ᾽ αὐτοῦ τεϑείσηι ἀρχῆι ἐστι νόησις πολλή 
ἰνρὶ. ἔν. 8--8]. 

ΓΈΗΒΕ. 

Ριοα. Υ͂ 86 [ΤΠΘΟρΡγαϑίβ βου τ Ὁ] Τῶν Διογένους συναγωγή ἄ. 

δ. ΒΊΜΡΙ, ΡΒ γ5. 25,1 [Ὁ. 477; ΤΒΘΟΡἢν. ἔτ. 2] χαὶ 4. δὲ ὃ ᾿ἅπολλω- 
γιάτης, σχεδὸν νεώτατος γεγονὼς τῶν περὶ ταῦτα σχολασάντων, τὰ 

μὲν τελεῖστα συμπεφορημένως γέγραφε τὰ μὲν χατὰ ᾿ἀναξαγόραν, τὰ 

δὲ χατὰ “Τεὐχιππον λέγων" τὴν δὲ τοῦ παντὸς φύσιν ἀέρα χαὶ οὗτός 
φησιν ἄπειρον εἶναι καὶ ἀίδιον, ἐξ οὗ πυχνουμένου χαὶ μανουμένου 
χαὶ μεταβάλλοντος τοῖς τεάϑεσι τὴν τῶν ἄλλων γίνεσϑαι μορφήν. 
χαὶ ταῦτα μὲν Θεόφραστος ἱστορεῖ περὶ τοῦ Διογένους, χαὶ τὸ εἰς 

ἐμὲ ἐλθὸν αὐτοῦ σύγγραμμα Περὶ φύσεως ἐττιιγεγραμμένον ἀέρα 
σαφῶς λέγει τὸ ἐξ οὗ πάντα γίνεται τὰ ἄλλα. Νικόλαος μέντοι 
τοῦτον ἱστορεῖ μεταξὺ στυρὸς καὶ ἀέρος τὸ στοιχεῖον τέϑεσϑαι. 
χαὶ οὗτοι δὲ τὸ εὐταϑὲς χαὶ εὐαλλοίωτον τοῦ ἀέρος εἰς μεταβολὴν 
ἐπιτηδείως ἔχειν ἐνόμισαν" διὸ τὴν γῆν δυσχίνητον χαὶ δυσμετά- 
βλητον οὖσαν οὐ πάνυ τι ἠξίωσαν ἀρχὴν ὑποθέσθαι" χαὶ οὕτως 
μὲν οἱ μίαν λέγοντες τὴν ἀρχὴν διηιρέϑησαν. 

θ. [ΡῬυστ.}] ϑποπι. 12 [Ὁ. ὅ88] .7. ὅ .4΄. ἀέρα ὑφίσταται στοι- 

χεῖον᾽ χινεῖσϑαι δὲ τὰ πάντα, ἀπείρους τὲ εἶναι τοὺς χόσμους. 

χοσμοποιεῖ δὲ οὕτως" ὅτι τοῦ τιαντὸς χινουμένου καὶ ἧι μὲν ἀραιοῦ 

ἧι δὲ πυχνοῦ γινομένου, ὅπου συνεχύρησεν τὸ πυχνὸν συστροφὴν 

[συστραφὲν γῆν ἢ] ποιῆσαι χαὶ οὕτως τὰ λοιπὰ χατὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον, τὰ (δὲ) χουφότατα τὴν ἄνω τάξιν λαβόντα τὸν ἥλιον ἀπίο- 
τελέσαι. 

1. ΔῈτ.1 8,26 [Ὁ.. 259] 4. δὲ ὁ ᾿Απολλωνιάτης ἀέρα ἄπειρον [πᾶπι]. τὴν 
ἀρχὴν ἀπεφήνατο). ΥΕὶ. ο. 8.Α. 4. 5.21. ΑΠΙΒΤ ἀο ρθη, οἵ οοττ, ἃ 8. Ρ. 822} 12 
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ΔΑ. 1--11. ΠΕΗΒΕ. 848 

καίτοι ἐξ ἑνὸς ανάγκη λέγειν τὴν ποίησιν, καὶ τοῦτο ὀρϑῶς λέγει 4., ὅτι εἰ μὴ 

ἐξ ἑνὸς ἦν ἅπαντα, οὐχ ἂν ἦν τὸ ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων, οἷον τὸ 

ϑερμὸν ψύχεσθϑαι καὶ τοῦτο ϑερμαίνεσθϑαι πάλιν" οὐ γὰρ ἡ ϑερμότης μετα- 
βάλλει καὶ ἡ ψυχρότης εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ δηλονότι τὸ ὑποχείμενον. 

8. Ῥηπμον. 6 ρμἱδί. ο. 60 (Ὁ. 586] 4. ἐπαινεῖ τὸν Ὅμηρον ὡς οὐ μυϑικὼς 
ἀλλ᾽ ἀληϑὼς ὑπὲρ τοῦ ϑείου διειλεγμένον. τὸν ἀέρα γὰρ αὐτὸν Δία νομίζειν 
φησίν, ἐπειδὴ πᾶν εἰδέναι τὸν Δία λέγει. Οτο, ἀθ παῖ, ἃ 1 12, 29 φιοία ἢ ἀδὺ χυὸ 
10. Αροϊϊον αΐεβ εἰέμ ἄ60., χιιολα 8οηϑιρην παϑοῦο ροΐοϑέ αὐ φιαρι Κογηλαη ἀεὶ ὃ 
Ἀπ. 1 8, 11 [Ρ. 802] Διογένης [πος ον ϑίοῖ κοι, ἀοΥ ἴῃ ἄρῃ Ρίδοῖϊα πίομϊς γοὺ- 

Κοχητη) χαὶ Κλεάνϑης καὶ Οἰνοπίδης τὴν τοῦ κόσμου ψυχήν (πϑῃ!. ϑεόν φασίν) 
νϑὶ. οὔθηῃ Ὁ. 84 28 8. 26, Αὐοῦϑτιν. ἀ6 οἷν. ἃ. ΨΙΠ 2 [Ὁ. 114] 0. φιοφιιο Απα- 
αἰηιεμῖδ αἰΐον αὐ ΐον [πΟΌΘἢ ΑἸΑΧΆΡΌΓΆΒ] αἀογορν φιάφηι αἰαὶξ γογιθη 6886 πια- 

ἐεγίαην (6 φια ογηπῖα ἤεγοηέ, 86 διιὴῆλ 6886 οοηιροίοηι αἰυΐπας γαϊὶοηῖϑ, δῖηια χα 

πὶ θα 60 Πογὶ ροδϑοί. [Ὀᾶταῖβ δ᾽ ἄοπ. ἌΡ. ο. 1ὅ,91.} 

9, ΑΒιθτ. τηθίθοτοὶ. Β 2. 8355ὅ221 τὸ δ᾽ αὐτὸ συμβαίνει καὶ τούτοις ἄλο- 
γον χαὶ τοῖς φάσχουσι τὸ πρῶτον ὑγρᾶς οὔσης καὶ τῆς γῆς, καὶ τοῦ κόσμου 
τοῦ περὶ τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμαινομένου, ἀέρα γενέσϑαι καὶ τὸν ὅλον 
οὐρανὸν αὐξηϑῆναι, καὶ τοῦτον πνεύματά τε παρέχεσϑαι χαὶ τὰς τροπὰς 
αὐτοῦ ποιεῖν. 

10. ΑΕτ. Π 1. 8 [Ὁ. 821] ᾿ἀναξίμανόρος, ... 4., Λεύκιππος ... ἀπείρους 
κόσμους ἐν τῶι ἀπείρωι κατὰ πᾶσαν περιαγωγήν. 1,0 [Ὁ. 828] 4. χαὶ Μέ- 
λισσος τὸ μὲν πᾶν ἄπειρον, τὸν δὲ κόσμον πεπεράνϑαι. 4,60 [Ὁ. 331) ᾿Ανα- 
ξίμανόρος, ... 4., Δεύκιππος φϑαρτὸν τὸν χόσμον. Υεὶ. ο. 8 Α 11 Ρ. 28. 

11. -- Π.8,1 [Ὁ. 3317] ἅδον ἀΐο ἔγχλισις τοῦ κόσμου 5. ΟΌθῃ 8..8318, 85. 
12. --- Π 18, ὅ. 9 [Ὁ.. 8411] Δ. κισηροειδῇ τὰ ἄστρα, διαπνοὰς δὲ αὐτὰ νο- 

μίζει τοῦ κόσμου. εἶναι δὲ διάπυρα. συμπεριφέρεσθαι δὲ τοῖς φανεροῖς ἄστροις 
ἀφανεῖς λίϑους χαὶ παρ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀνωνύμους" πίπτοντας δὲ πολλάχις ἐπὶ 
τῆς γῆς σβέννυσθαι χαϑάπερ τὸν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς πυροειδῶς κατενεχϑέντα 
ἀστέρα πέτρινον. αὶ). Απαχαρ. Α 11. 12. 

18. --α 11 20, 10 [Ὁ.. 849] 4. χισηροειδῆ τὸν ἥλιον, εἰς ὃν ἀπὸ τοῦ αἱϑέ- 
ρος ἀκτῖνες ἐναποστηρίζονται. 28, 4 [Ὁ. 858] 4. ὑπὸ τοῦ ἀντιπίπτοντος τῆι 
ϑερμότητι ψυχροῦ σβέννυσθϑαι τὸν ἡλιον. 

14. ---  Π 25, 10 [Ὁ. 856] 4. χισηροειδὲς ἄναμμα τὴν σελήνην. 
1δ. --- ΠῚ 2, 8 [Ὁ. 861] 4. ἀστέρας εἶναι τοὺς χομήτας. 
1θ. --- ΠῚ 8, 8 [Ὁ. 868] 4. ἔμπτωσιν πυρὸς εἰς νέφος ὑγρόν, βροντὴν μὲν 

τῆι σβέσει ποιοῦν, τῆι δὲ λαμπηδόνι τὴν ἀστραπήν συναιτιᾶται δὲ καὶ τὸ 
πνεῦμα. ὅ8Εκ. παῖ, 4ὰ. Π 20 15. Αροϊϊ. αἱὲ φιιαεάαηι ἰοηλέγια ἴσης, χιαρήαηι 
ϑρίγιίι, ἤογὶ: ἀΠππ ἱστυὶβ Γαοὶξ, φιίαο ἔρ8ε ατπέοοραὶέ εἰ πριν αΐ; ἐπ βρὶγὶδιιϑ, χιας 
ϑῖη6 ϑρίοηογο οὐοριογξ. 

11. Ατχ. ἴῃ Μοίθον. Β 1 {χὰ Ρ. 85ὅ83282) Ρ. 61, 1 Ηανάποκ: (λέγει δὲ περὶ 
τῶν φυσιχῶν) οὗτοι δὲ γένεσιν ποιοῦσι τῆς ϑαλάσσης, ἀλλ᾽ οὐχ ἀγένητον 
αὐτὴν λέγουσιν ἰδίας πηγὰς ἔχουσαν, ὡς οἱ ϑεολ ὄγοι. οἵ μὲν γὰρ αὐτῶν ὑπό- 

λειμμα λέγουσιν εἶναι τὴν ϑάλασσαν τῆς πρώτης ὑγρότητος. ὑγροῦ γὰρ ὄντος 

τοῦ περὶ τὴν γῆν τόπου κάπειτα τὸ μέν τι τῆς ὑγρότητος ὑπὸ τοῦ ἡλίου 

ἐξατμίζεσϑαι καὶ γίνεσϑαι πνεύματά τε ἐξ αὐτοῦ καὶ τροπὰς ἡλίου τε καὶ 

σελήνης, ὡς διὰ τὰς ἀτμίδας ταύτας καὶ τὰς ἀναϑυμιάσεις κἀχείνων τὰς τρο- 

πὰς ποιουμένων, ἔνϑα ἡ ταύτης αὐτοῖς χορηγία γίνεται, περὶ ταῦτα τρεπομέ- 

νων" τὸ δέ τι αὐτῆς ὑπολειφϑὲν ἐν τοῖς κοίλοις τῆς γῆς τόποις ϑάλασσαν εἶναι" 
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διὸ χαὶ ἐλάττω γίνεσϑαι ξηραινομένην ἑχάστοτε ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τέλος ἔσε- 
σϑαί ποτε ξηράν. ταύτης τῆς δόξης ἐγένετο, ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος [ῬΉγε. 
ΟΡ. ἔτ. 28 Ὁ). 494], Ἀναξίμανδρός τε καὶ 4." Δ. δὲ καὶ τῆς ἁλμυρότητος ταύτην 
αἰτίαν λέγει, ὅτι ἀνάγοντος τοῦ ἡλίου τὸ γλυκὺ τὸ καταλειπόμενον καὶ ὑπο- 
μένον ἁλμυρὸν εἶναι συμβαίνει. ὙαΙ. οθθπᾷ. 18,22. 

18. βσηοι, ἄροιχ, πον. ΓΥ̓͂ 269 [Π). 228] 4. δὲ ὁ ̓ 4π. ὑπο ἡλίου ἁρπάζε- 
σϑαι τὸ ὕδωρ τῆς ϑαλάσσης, ὃ τότε εἰς τὸν Νεῖλον καταφέρεσϑαι" οἴεται γὰρ 
πληροῦσϑαι τὸν Νεῖλον ἐν τῶι ϑέρει διὰ τὸ τὸν ἥλιον εἰς τοῦτον τὰς ἀπὸ 
γῆς ἰχμάδας τρέπειν. ὅ8Ἐκ. τι. χαδοβὲ, ΓΥ͂ 2, 28. 10. Αροϊϊονίαίεβ αἰΐ: “8οῖ ᾿μμνιουθηὶ 
αἷ 8ὲ ταρῖξ: Ἰῆο αὐἀδιοοαία ἐοῖιι8 φα ταὶ ἀμοὶέ, θη δὰ οοἰεγὶβ ἀφιῖβΒ. Πενὶ 
αϑέεηι ποπ ροίοϑέ, κιὖ ᾿θῖα βίοσα δἰ ἐεῖιιθ, αἴἰα αϑιπαοί. βιριξ πε 6 770- 
γαΐα οππῖα οἱ ἰμπυϊοοηι ρεγυῖα, εἰ δίοοα αὖ πιρη ἰδ διρηαιί, αἰϊοχφμῖη, τἰδὶ αἷῖ- 
φυα ἐογγα αοοὶρογοΐ, οἐααγμἰδϑοῖ, οὐσὸ ππαίψια δοὶ ἱγαϊὶξ, 86 δα μἶ8, φμας ργοηιξ, 
παῖε: ἤαες ηιογίίαηα βιγιεΐ, ἔογγα, οἵα ἐασαγιῖί, ρῖιι8 αὐ 86 διωπονὶβ ααὐάιεοὶϊ, 
μὲ ἕν ᾿μοοΥ 8. οἷδιη {110 Πιί, εὐδὲ εανν δεν, δὲς ἀχυια ἐ{Π 0 ἐποιωμδὲξ, χαο οἱδ οα- 
ἰογὶβ δὲ ἐδυγαθ αοϑύπαρ 8 αγοοβδὶξ, τιᾶδ εὐσο ἰγαλῖ ὃ δα ἐ{Π18 βοἰοοέ γῬαγέϊδιιϑ 
8οθΎΡον δἰϑονη δ. βερίοηιίγίοπαϊεβ εαππἀαπί. οὐ ἤος ῬΡομέμβ ἐπ ἐπ εγθηε θλαγα 
αϑϑιάμε ἤιέ γαρίάμβ (ποπ τὐ οεἴογα πιαγία αἰ ογηα δ εἰΐγο οἷΐγο αοϑέϊδειιβ) 

ἦν ἀριαρὲ ραγέεηι 8ΘΉΙΡΕΥ ῬΥΟΉΉΒ δὲ ἰογγεηδ. χμοᾶ τἰϊβὶ {αοίὶδ ἐδπογέδιιδ φιοᾶ 
οσμέχιε ἀοοϑὲ γοἀαογοίμν, φμοα οἶα βιρεγεδβέ θυ ἑεγοΐμν, ἑαπὶ αὐ βίοοα οβϑοηξ 
ογυῖα αὐ ὑπ αἰα᾽, ἐπίενγγοσαγε Πιοφεηποηι ἰδεῖ, ψιαγε, οἰρη ρεγέιϑα ϑιμιξ σιριοία 
εὐ ἐπυΐοοης σοηιηιθαμιξ, ποῦν οπιυῖδιι8 Ἰοοὶδ αὐϑίαϊε νιαϊογα δίηξ Πιεῖα. “Αεσῳρ- 
ἐμ 8οῖ γπασὶβ ρεγοοχμῖξ, ἐΐαψιια Νέϊι8. τηαρσίβ ογοϑοὶξς 

19. ΤΉΞΒΟΡΗΕ. ἄ6 β6η8, 89---45 [Ὁ.. 510] 4. δ᾽ ὥσπερτὸ ζὴν καὶ τὸ φρονεῖν τῶι 
ἀέρι χαὶ τὰς αἰσϑήσεις ἀνάπτει" διὸ καὶ δόξειεν ἂν τῶι ὁμοίωι ποιεῖν (οὐδὲ 
γὰρ τὸ ποιεῖν εἶναι καὶ πάσχειν, εἰ μὴ πάντα ἦν ἐξ ἑνός)" τὴν μὲν ὄσφρησιν 
τῶι περὲ τὸν ἐγκέφαλον ἀέρι" τοῦτον γὰρ ἄϑρουν εἶναι καὶ σύμμετρον τῆι 
ὀσμῆι" τὸν γὰρ ἐγκέφαλον αὐτὸν μανὸν καὶ (τὰ) φλεβία, λεπτότατον δ᾽ ἐν οἷς ἡ 
διάϑεσις ἀσύμμετρος, καὶ [ἢ λεπτά, τὸν δ᾽ ἐν οἷς (ἂν) ἡ ὃ. ἀ. ἡ οὐ μείγνυσϑαι 
ταῖς ὀσμοῖς᾽ ὡς εἴ τις εἴη τῆι κράσει σύμμετρος, δῆλον ὡς αἰσϑανόμενον ἄν. 

τὴν δ᾽ ἀχοήν, ὅταν ὃ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ χινηϑεὶς ὑπὸ τοῦ ἔξω διαδῶι πρὸς 
τὸν ἐγκέφαλον. τὴν δὲ ὄψιν [δρᾶν] ἐμφαινομένων εἰς τὴν κόρην, ταύτην δὲ 
μειγνυμένην τῶι ἐντὸς ἀέρι ποιεῖν αἴσϑησιν" σημεῖον δέ" ἐὰν γὰρ φλεγμασία 
γένηται τῶν φλεβῶν, οὐ μείγνυσθαι τῶι ἐντὸς οὐδ᾽ δρᾶν ὁμοίως τῆς ἐμφάσεως 
οὔσης" τὴν δὲ γεῦσιν τῆι γλώττηι διὰ τὸ μανὸν καὶ ἁπαλόν" περὶ δὲ ἁφῆς 

οὐδὲν ἀφώρισεν οὔτε πῶς οὔτε τίνων ἐστίν. ἀλλὰ μετὰ ταῦτα πειρᾶται λέγειν, 

διὰ τί συμβαίνει τὰς αἰσϑήσεις ἀκριβεστέρας εἶναι καὶ τῶν ποίων. ὄσφρη- 
σιν μὲν οὖν ὀξυτάτην οἷς ἐλάχιστος ἀὴρ ἐν τῆι κεφαλῆι" τάχιστα γὰρ μείγνυσ- 
ϑαι" καὶ πρὸς Ζούτοις ἐὰν ἕλκηι διὰ μαχροτέρου [μικροτέρου ἢ] χαὶ στενωτέρου" 
ϑᾶττον γὰρ οὕτω κρίνεσϑαι" διόπερ ἔνια τῶν ζώιων ὀσφραντικώτερα τῶν 
ἀνϑρώπων εἶναι" οὐ μὴν ἀλλὰ συμμέτρου 7ὲ οἴσης τῆς ὀσμῆς τῶι ἀέρι πρὸς 
τὴν κρᾶσιν μάλιστα ἂν αἰσϑάνεσϑαι τὸν ἄάνϑρωπον. ἀκούειν δ᾽ ὀξύτατα, ὧν 

αἵ τε φλέβες λεπταί, (καὶ ἃ) καϑάπερ τῆι ὀσφρήσει χἀν τῆε ἀκοῆι τέτρηται 
βραχὺ χαὶ λεπτὸν χαὶ ἰϑὺ χαὶ πρὸς τούτοις τὸ οὖς ὀρϑὸν ἔχει καὶ μέγα" 

κινούμενον γὰρ τὸν ἐν τοῖς ὠσὶν ἀέρα κινεῖν τὸν ἐντός. ἐὰν δὲ εὐρυτέρα ἤ ἥι, 
κινουμένου τοῦ ἀέρος ἦχον εἶναι καὶ τὸν ψόφον ἄναρϑρον διὰ τὸ μὴ προσ- 

πίπτειν πρὸς ἠρεμοῦν. δρᾶν δ᾽ ὀξύτατα ὅσα τε τὸν ἀέρα καὶ τὰς φλέβας 
ἔχει λεπτάς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων χαὶ ὅσα τὸν ὀφϑαλμὸν λαμπρότατον. 

89 

40 

41 

42 
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μάλεστα δ᾽ ἐμφαίνεσϑαι τὸ ἐναντίον χρῶμα᾽ διὸ τοὺς μελανοφϑάλμους μεϑ᾽ 
ἡμέραν χαὶ τα λαμπρὰ μᾶλλον ὁρᾶν, τοὺς δ᾽ ἐναντίους νύχτωρ. ὅτι δὲ ὁ 
ἐντὸς ἀὴρ αἰσϑάνεται μιχρὸν ὧν μόριον τοῦ ϑεοῦ, σημεῖον εἶναι, δίοτι πολλάχις 
πρὸς ἄλλα τὸν νοῦν ἔχοντες οὔϑ᾽ ὁρῶμεν οὐτ ἀχούομεν. ἡδονὴν δὲ καὶ 
λύπην γίνεσϑαι τόνόε τὸν τρόπον ὅταν μὲν πολὺς ὁ ἀὴρ μίσγηται τῶι αἵματι 
χαὶ χουφίζηι χατὰ φύσιν ὧν χαὶ χατὰ πᾶν τὸ σῶμα διεξιών, ἡδονήν" ὅταν δὲ 
παρὰ φύσιν καὶ μὴ μίσγηται συνιζάνοντος τοῦ αἵματος καὶ ἀσϑενεστέρου καὶ 
πυχνοτέρου γινομένου, λύπην. ὁμοίως καὶ ϑάρσος καὶ ὑγίειαν χαὶ τἀναντία. 
κριτικώτατον ὁὲ ἡδονῆς τὴν γλῶτταν" ἁπαλώτατον γὰρ εἶναι καὶ μανὸν χαὶ 
τὰς φλέβας ἁπάσας ἀνήχειν εἰς αὐτήν" διὸ σημεῖά τε πλεῖστα τοῖς χάμνουσιν 
ἐπ᾽ αὐτῆς εἶναι, καὶ τῶν ἄλλων ζωιων τὰ χρώματα μηνύειν᾽ ὁπόσα γὰρ ἂν 
ἦι καὶ ὁποῖα, τοσαῦτα ἐμφαίνεσθαι. τὴν μὲν οὖν αἴσϑησιν οὕτω καὶ διὰ τοῦτο 
γένεσϑαι. φρονεῖν δ᾽, ὥσπερ ἐλέχϑη [ὃ 39], τῶι ἀέρι χαϑαρῶι χαὶ ξηρῶι" 

κωλύειν γὰρ τὴν ἰχμάδα τὸν νοῖν᾽ διὸ καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις “αὶ ἐν ταῖς μέϑαις 
καὶ ἐν ταῖς πλησμοναῖς ἧττον φρονεῖν" ὅτι δὲ ἡ ὑγρότης ἀφαιρεῖται τον νοῦν. 
σημεῖον, διότι τὰ ἄλλα ζῶια χείρω τὴν διάνοιαν" ἀναπνεῖν τε γὰρ τὸν ἀπὸ 
τῆς γῆς ἀέρα καὶ τροφὴν ὑγροτέραν προσφέρεσϑαι. τοὺς δὲ ὄρνιϑας ἀναπνεῖν 
μὲν χαϑαρόν, φύσιν δὲ ὁμοίαν ἔχειν τοῖς ἰχϑύσι" καὶ γὰρ τὴν σάρκα στιφράν, 
καὶ τὸ πνεῦμα οὐ διιέναι διὰ παντός, ἀλλὰ ἑστάναι περὶ τὴν κοιλίαν" διὸ τὴν 
μὲν τροφὴν ταχὺ πέττειν, αὐτὸ δ᾽ ἄφρον εἶναι" συμβάλλεσϑαι δέ τι πρὸς τῆι 
τροφῆι χαὶ τὸ στόμα καὶ τὴν γλῶτταν" οὐ γὰρ δύνασϑαι συνεῖναι ἀλλήλων. 
τὰ δὲ φυτὰ διὰ τὸ μὴ εἶναι χοῖλα μηδὲ ἀναδέχεσθαι τὸν ἀέρα παντελῶς 

48 

44 

ἀφηιρῆισϑαι τὸ φρονεῖν. ταὐτὸν δ᾽ αἴτιον εἶναι καὶ ὅτι τὰ παιδία ἄφρονα᾽ 45 
πολὺ γὰρ ἔχειν τὸ ὑγρόν, ὥστε μὴ δύνασϑαι διὰ παντὸς διιέναι τοῦ σώματος, 
εαλλὰ ἐχκρίνεσϑαι περὶ τὰ στήϑη" διὸ νωϑῆ τε εἶναι χαὶ ἄφρονα" ὀργίλα δὲ 
καὶ ὅλως ὀξύρροπα χαὶ εὐμετάπτωτα διὰ τὸ ἐκ μιχρῶν χρίνεσϑαι τὸν ἀέρα 
πολύν' ὅπερ καὶ τῆς λήϑης αἴτιον εἶναι" διὰ γὰρ τὸ μὴ ἱέναι διὰ παντὸς τοῦ 
σώματος οὐ δύνασϑαι συνεῖναι" σημεῖον ὁέ. καὶ γὰρ τοῖς ἀναμιμνηισχομένοις 
τὴν ἀπορίαν εἶναι περὶ τὸ στῆϑος, ὅταν δὲ εὕρωσιν, διασκίδνασϑαι καὶ 
ἀναχουφίζεσϑαι τῆς λύπης. 

20. ΑΒΙ57. ἀο δῆτα Α 2. 405δ5421. 4. ὁ᾽ ὥσπερ καὶ ἕτεροί τινες ἀέρα 
[π. τὴν ψυχὴν εἶναι] τοῦτον οἰηϑεὶς πάντων λεπτομερέστατον εἶναι καὶ ἀρχήν" 
καὶ διὰ τοῦτο γινώσχειν τε καὶ χινεῖν τὴν ψυχήν, ἧι μὲν πρῶτόν ἐστι χαὶ ἐκ 
τούτου τὰ λοιπά, γινώσχειν, ἧε δὲ λεπτότατον, κινητικὸν εἶναι. ΔῈτ. ΤΥ ὅ, ἢ 
[Ρ. 891] 4. ἐν τῆι ἀρτηριακῆι κοιλίαι τῆς καρδίας, ἥτις ἐστὶ πνευματική [η. εἶναι 
τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς]. ΙΝ17,1 [Ρ. 392 201} Πυϑαγόρας μὲν καὶ ᾿ἀναξαγόρας 

χαὶ 4... ἄφϑαρτον εἶναι τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο. 
91. -- ΤΥ 16, 8 [Ὁ.. 406] 4. τοῦ ἐν τῆι κεφαλῆι ἀέρος ὑπὸ τῆς φωνῆς τυπτο- 

μένου καὶ κινουμένου [πᾶτῃ]. τὲν ἀχοὴν γίνεσϑα!. 
22. --- ΤΥ͂ 18,2 0. 401) 4. τῆι ἀραιότητι τῆς γλώττης χαὶ τῆι μαλαχότητι 

χαὶ διὰ τὸ συνάπτειν τὰς ἀπὸ τοῦ σώματος εἰς αὐτὴν φλέβας διαχεῖσϑαι τοὺς 

χυμοὶς ἑλκομένους ἐπὶ τὴν αἴσϑησιν καὶ τὸ ἡγεμονικὸν χαϑάπερ ἀπὸ σπογγιᾶς. 
28. --- ΠΥ 9, 8 [Ὁ. 391] οἱ μὲν ἄλλοι φύσει τὰ αἰσϑητά, Δεύχιππος δὲ 

“ημόχριτος χαὶ Διογένης [εἰος ΟΣ πη γτηᾶον, ἄρον ἰπ ἄρῃ Ρ᾽δοϊΐα πιο γοῦ- 

Κοτηπ] γόμωι, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ δόξηι καὶ πάϑεσι τοῖς ἡμετέροις. (088 ΒοΙροπᾶθ 

μηδὲν δ᾽ εἶναι ἀληϑὲς μηδὲ χαταληπτὸν ἐχτὸς τῶν πρώτων στοιχείων, ἀτόμων 
χαὶ χενοῦ χτλ. Ὀσίοἢς 810} πὸ δ αἷο Ἐγβίβοπδηηί6Π). 

24, σελ. ραθᾶαρ. 1 6,48 Ρ. 126}, τινὲς δὲ καὶ τὸ σπέρμα τοῦ ζώιου ἀφρὸν 
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εἶναι τοῦ αἵματος κατ᾽ οὐσίαν ὑποτίϑενται, ὃ δὴ τῆι ἐμφύτωι τοῦ ἄρρενος ϑέρμηι 
παρὰ τὰς συμπλοχὰς ἐχταραχϑὲν ἐχριπιζόμενον ἐξαφροῦται χάν ταῖς σπερμα- 
τίσι παρατίϑεται φλεψίν" ἐντεῦϑεν γὰρ ὁ ᾿ἀπολλ. 4. τὰ ἀφροδίσια χεκλῆσϑαι 
βούλεται. ΜΕ]. ἔν. θ. 

2δ. ΑΞΒΙΒΤΟΡΗ. ΘΡΪζ. Ὠἰδί, δηΐτη. 1 78 [ΞῈΡ0]. ΑΥὙΒΌ. 1 1 Ρ. 28, 18] διαπίπτειν 
δὲ Διογένην τὸν ᾿ἀπολλωνιάτην εἰρηκότα ταῖς χοτυληδόσι ταῖς ἐν τῆι μητραι 
τρέφεσϑαι τὰ ἔμβρυα. ΟἜΝΒΟΚ. θ, 8 [οΌθῃ 3. 284, 82]. Υε]. ΑἘιΒύ. ἀ6 ρθη. δηΐτη. 
Β 1. 146θ419. 

20. ΟἜΝΒΟΚ. 9,1 10. 4οἱ!. φυιᾷ πιαβοι 8. οοΥριδ αἱξ χιιαξέμον πεοηδίδιιϑ ζ{0Υ- 
ἡπαγὶ δὲ ζοηυῖυῖδ χιψιιο. Ὑρὶ. ἔτ. 9. 

21. --α δ, 4 [Ὁ. 190] εὐἐγιώηηθ ἐα ραΐγὶδ ἑαηἐμρηνοο δοηεῖηα ραγέιϑ παβοαΐιν, 

μὲ 10... αὔἢ οἴϊαηι δὰ τραΐγὶϑ. 6, 1 Ὁ. Αροϊϊ, οἢ τὔποῦὰ ρυϊριμηι σαγηοηη Πογὶ 
εαἰϑέϊαυϊέ, ἔννν δὰ οαγῆα Ο88α πογυοϑημο οἐ οοΐογαϑ ραγίεβ δηαβοὶ. 

28. ΑΕτΟΥ͂ 1ὅ, 4 [Ὁ.. 426] 4. γεννᾶσϑαι μὲν τὰ βρέφη ἄψυχα, ἐν ϑερμα- 
5. σίαι [7 ἔνϑερμα) δέ" ὅϑεν τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν εὐϑέως προχυϑέντος τοῦ βρέφους 

τὸ ψυχρὸν εἰς τὸν πνεύμονα ἐφέλχεσϑαι. 
29. --- --- 24, 8 [Ὁ. 436] 4. ἐὰν ἐπὶ πᾶν τὸ αἷμα διαχεόμενον πληρώσηι 

μὲν τὰς φλέβας, τὸν δὲ ἐν αὐταῖς περιεχόμενον ἀέρα ὠσηι εἰς τὰ στέρνα χαὶ 
τὴν ὑποχειμένην γαστέρα, ὕπνον γίγνεσϑαι καὶ ϑερμότερον ὑπάρχειν τὸν ϑώ- 
ραχκα" ἐὰν δὲ ἅπαν τὸ ἀερῶδες ἐκ τῶν φλεβῶν ἐχλίπηι, ϑάνατον συντυγχᾶάνειν. 

80. --- --- 20, ὅ [Ὁ. 482] 4. μετέχειν μὲν αὐτὰ [πᾷπι]. τὰ ζῶια] τοῦ νοη- 
τοῦ καὶ [ἅ. λ.1 ἀέρος, διὰ δὲ τὸ τὰ μὲν πυχνότητι, τὰ δὲ πλεονασμῶι τῆς ὕγρα- 
σίας μήτε διανοεῖσθαι μήτε αἰσϑάνεσϑαι προσφερῶς δὴ αὐτὰ διαχεῖσϑαι τοῖς 
μεμηνόσι παραπεπαικύτος τοῦ ἡγεμονιχοῦ. 

831. ΑΠΙδτ. ἀθ γοβρίγ. 2. 41158 [πδοὴ 8. 828,48] 4. δ᾽ ὅταν ἀφῶσι [πϑπ}}. 
οἵ ἰχϑύες] τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βραγχίων ἐκ τοῦ περὶ τὸ στόμα περιεστῶτος 
ὕδατος ἕλκειν τῶι χενῶι τῶι ἐν τῶι στόματι τὸν ἀέρα ὡς ἐνόντος ἐν τῶι 
ὕδατι ἀέρος... Ῥ12 διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐν τῶι ἀέρι ἀποϑνήισχουσι καὶ φαίνονται 

ἀσπαρίζοντα ὥσπερ τὰ πνιγόμενα, εἴπερ ἀναπνέουσιν; ... ἣν γὰρ λέγει Δ. 
αἰτίαν, εὐήϑης. φησὶ γὰρ ὅτι τὸν ἀέρα πολὺν ἕλκουσι ἡϊαν ἐν τῶι ἀέρι, ἐν δὲ 
τῶι ὕδατι μέτριον, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀποϑνηισχειν. 

82. ΤΗΒΟΡΗΒΑΒΤ. Βἰδί. Η]. ΠῚ 1, 4 [πδοὴὶ Απᾶχαρ,, Κ. 8260, 4] 4. δὲ σηπομένου 
τοῦ ὕδατος καὶ μίξιν τινὰ λαμβάνοντος πρὸς τὴν γῆν. 

38. Ατξχ. χιδοϑί, Π 28 περὶ τῆς Ἡρακλείας λίϑου, διὰ τί ἕλκει τὸν σίδη- 
ρον [Π 18, 1 ΒτηΒ1: 4. δὲ ὃ ̓ άἅπολλ. πάντα τὰ ἐλατά φησιν καὶ ἀφιέναι τινὰ 
ἐκμάδα ἀφ᾽ αὑτῶν πεφυχέναι καὶ ἕλκειν ἔξωϑεν τὰ μὲν πλείω τὰ δὲ ἐλάττω, 
πλείστην δὲ ἀφιέναι χαλκόν τε χαὶ σίδηρον, οὗ σημεῖον τό τε ἀποχαίεσϑαί τι 
καὶ ἀπαναλίσχεσϑαι ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῶι πυρί, καὶ τὸ χριόμενα αὐτὰ ὄξει χαὶ 

ἐλαίωι ἰοῦσϑαι᾽ τοῦτο γὰρ πάσχειν διὰ τὸ ἕλχειν ἐξ αὐτῶν τὴν ἰχμάδα τὸ 
ὄξος. τὸ (μὲν) γάρ, τὸ πῦρ, καίειν ἂν χαίειν αὐτῶι []. καίειν ἅ ἀνακηχίει 
αὐτοῦ), τῶι δὲ []. τὸ δὲ; πᾶπι]. τὸ ὄξος] εἰσδυόμενον εἰς ἕχαστον ἕλχειν τε χαὶ 
ἀναλίσχειν τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρόν. τοῦ σιδήρου (οὖν) ἕλκοντός τε καὶ πλεῖον 
ἀφιέντος ὑγρὸν τὴν λίϑον οὖσαν ἀραιοτέραν ἱτοῦ σιδήρου! καὶ γεωδεστέραν 
πλεῖον ἕλκειν τὸ ὑγρὸν τὸ ἀπὸ τοῦ παραχειμένου ἀέρος ἢ ἀφιέναι. τὸ μὲν 
οὖν συγγενὲς ἕλκουσαν ἐν αὑτῆι δέχεσϑαι, τὸ δὲ μὴ συγγενὲς ἀπωϑεῖν. εἶναι 
δ᾽ αὐτῆι συγγενὴ τὸν σίδηρον, διὸ τὸ ἀπὸ τούτου ζὑγρὸνν ἕλκειν τε καὶ δέχε- 
σϑαι ἐν αὑτῆι, καὶ διὰ τῆς τούτον ἕλξεως καὶ τὸν σίδηρον ἐπισπᾶσϑαι διὰ τὴν 
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ἀϑρόαν ἕλξιν τοῦ ἐν αὐτῶι ὑγροῦ, μηχέτι δὲ τὸν σίδηρον ἕλχειν τὴν λίϑον 
(τῶ!) μηδ᾽ οὕτως εἶναι τὸν σίδηρον ἀραιὸν ὡς δέχεσϑαι δύνασϑαι ἀϑρόαν τὴν 
ἀπ᾽ αὐτῆς ὑγρότητα. 

Β. ΕΕΔΟΜΈΕΝΤΕ. 

ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ 48. 
Ὀίο ϑβοιθειίοϊαῖο ἄθ5 Ὀϊορομοθ [Δ 4] Ὀοφίθμθη βίο 4116 δ ἀἰθβοῖθο 

ΒΟ τε, αἷθ ἴῃ ΠΟΙ ΘηἸβέβομοϑν Ζοῖῦ ἴῃ μη πἀθβύθῃβ χυγοὶ ΒΌοδοΥ σοῦθι!ς νσασᾶθ. Περὶ 
ἀνθρώπου φύσεως βομοὶης Ηϊηνγοίβαηρ δῦ Β (ν6]. ἔτ. 91; ΟὉ ἱπὶ Απίδηρ ἀ68- 
ΒΘ Ι θη Οὗσθν ἴῃ οἷπθη Ὀοβοπάθγθη (ατιτ6η) Βα αἰο Ἠετέωρα ὈΘΠΔη 6] Ὁ τγάγθῃ, 
ἰδὲ πβΙ ΟΠ ΘΓ. 

1 [1 Ῥϑηζουθίθιου] Πτοα. ΙΧ δὅ7 [8.4 1.2] ἀρχὴ δὲ αὐτῶι τοῦ συγ-᾿ 
γράμματος ἥδε᾽ λόγου παντὸς ἀρχόμενον δοχεῖ μοι χρεὼν 

εἶναι τὴν ἀρχὴν ἀναμφιβήτητον παρέχεσϑαι, τὴν δὲ 
ἑρμηνεέαν ἁπλῆν καὶ σεμνήν. 

2-ὃ ΒΏΓΡΙ, ΡΒγβ. 161,28 [νρ}. 5. 842,16] ἐν δὲ γετῶι Περὶ φύ- 
σεως, ὃ τῶν αὐτοῦ μόνον εἰς ἐμὲ ἦλϑε, προτίϑεται μὲν διὰ :τολ- 

λῶν δεῖξαι ὅτε ἐν τῆι ὑπτ᾿ αὐτοῦ τεϑείσηι ἀρχῆι ἐστι νόησις πτολλή. 
γράφει δὲ εὐθὺς μετὰ τὸ προοίμιον [ἴγ. 1] τάδε" 

2 [2] ἐμοὶ δὲ δοχεῖ τὸ μὲν ξύμπαν εἰπεῖν πάντα τὰ 

ὄντα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἑτεροιοῦσϑαε καὶ τὸ αὐτὸ εἶναι. 
καὶ τοῦτο εὔδηλον᾽ εἰγὰρτὰ ἐν τῶιδε τῶιχόσμωι ἐόντα 
νῦν, γῆ χαὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ καὶ πῦρ χαὶ τὰ ἄλλα ὅσα φαί- 
γεται ἐν τῶιδε τῶι χόσμωι ἐόντα, εἰ τούτων τι ἦν ἔτε- 
ρον τοῦ ἑτέρου, ἕτερον ὃν τῆι ἰδίαι φύσει, καὶ μὴ τὸ 
αὐτὸ ἐὸν μετέπιτιτε πολλαχῶς καὶ ἑτεροιοῦτο, οὐδαμῆι 

οὔτε μίσγεσθαι ἀλλήλοις ἠδύνατο, οὔτε ὠφέλησις τῶι 

ΡΕΒΛΔΟΜΕΝΤΕ ὕΒΕΒ ΠΕ ΝΑΤΟῊΗ. 

1. Βοὶ Βορίμη Ἰϑᾶθυ Τλαυ]ορτπρ πλ88. πιθίπθβ Βοα ἄπ Κθη8 ἄθι Α πίδηρ, 
ἄθῃ τῆδη σἰθοῦ, πη θοϑίγθιθαῦ ἀπά αἀἷθ βργϑοηθ οἰπέδου. ἀπὰ νᾶγαϊρ βθίῃ, 

2, Μοίΐποβ Βοάϊηκθπβ βἰπᾶ, ὑπὶ ἀδ8 σϑηζθ Ἠθγδιιβζβαρθη, 8116 Ὑ0Υ- 
Βαπάθπθη Πίηρο Αθᾶπάθγαηρθη ἀθββοὶ ρθη ζὔγσίο 7,85 απὰ δἷη ἀηἀ ἀ8556106. 
πᾶ ἄδ8 Ἰ᾿ἰορὲ δυῇ ἄἀογ Ηαπᾶά. Ῥθηη πϑπῃ ἀθὺ [Π}8}Ὁ ἀἴθβοῦ Ἰθ ζίρϑη 
ΥΥ οἰιοτάπυμμ, Ετάθ, δ αββου, Τμυΐγ ἀπὰ ἘθαθΥ πη τγὰ8 βοηβὲ ἴῃ ἀἰἴθβθὺ 

Ὑ͵οΙουάμυησς ἰῃὰ ἀἷθ ἘΣΒομοίπαηρ ὑγ, πθπὴ ἀἄδνον ἱγρθηᾶ θίναβ 
ἈΠᾶΘΙ5 ἩῆγΘ 415 488 ἀπάθγθ, 65 ᾿δὶδϑδέ δ ἄθυβ ἴῃ βοϑίπθο οἰρθηθῃ Ὑ 686Ώ, 

πα ΘΠ 88 πἰομύ μοὶ βοίμθῃ νἱϑ] βομθη Τὐιηβο]ἄσοη ἀπά Αρᾶπαθγαηρθη 
ἀδββοὶρθ ὈΠ16 06, ἄδπη Κοπηΐθ 68 80} δ Κοίηθ ὟΥ οἶβθ πιὶϊῦ οἰ πα μϑ. γ6Γ- 

ΤῊ ΒΟΉ Θ ΠΟΘ δἷῃβ ἄθπι ἀπάθγη σὰπὶ Ναΐζθῃ οὔθὲ βομδᾶθηῃ ρϑγθίοῃθιη ποοὶὶ 
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848 δ1, ΒΠΙΟΟΘΈΝΕΞΚΞ ΝῸΝ ΑΡΟΙΧΌΝΙΑ 

ἑτέρωι {γενέσϑαι ἀττὸ τοῦ ἑτέρου) οὔτε βλάβη, οὐδ᾽ ἂν 
οὔτε φυτὸν ἐκ τῆς γῆς φῦναι οὔτε ζῶιον οὔτε ἄλλο γε- 
γέσϑαι οὐδέν, εἰ μὴ οὕτω συνίστατο ὥστε ταὐτὸ εἶναι. 

ἀλλὰ πάντα ταῦτα ἐχ τοῦ αὐτοῦ ἑτεροιούμενα ἄλλοτε 
ἀλλοῖα γίνεται χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ ἀναχωρεῖ. 

τούτοις χαὶ ἐγὼ στιρώτοις ἐντυχὼν ὠιήϑην ἄλλο τι λέγειν 
αὐτὸν παρὰ τὰ τέτταρα στοιχεῖα τὸ χοιγὸν ὑποχείμενον, εἴτεξερ 

φησὶν μὴ ἀναμέγνυσθαι ταῦτα μηδὲ μεταπίπτειν εἰς ἄλληλα, εἴπερ 
ἕν τε αὐτῶν ἦν ἡ ἀρχὴ ἰδίαν φύσιν ἔχον, χαὶ μὴ τὸ αὐτὸ πᾶσιν 
ὑπτέχειτο, ἀφ᾽ οὗ πάντα ἑτεροιοῦται. ἐφεξῆς δὲ δείξας, ὅτι ἐστὶν 

ἐν τῆι ἀρχῆι ταύτηι νόησις πολλή -- 
ὃ [4] οὐ γὰρ ἄν, φησίν, οἷόν τε ἦν οὕτω δεδάσϑαι 

ἄνευ νοήσιος, ὥστε πάντων μέτρα ἔχειν, χειμῶνός τε 

χαὶ ϑέρους χαὶ νυχτὸς καὶ ἡμέρας καὶ ὑετῶν καὶ ἀνέ- 

μων χαὶ εὐδιῶν᾽ καὶ τὰ ἄλλα, εἴ τις βούλεται ἐννοεῖ- 

σϑαι, εὑρίσχοι ἂν οὕτω διαχείμενα ὡς ἀνυστὸν χάλ- 
λιστα --Ὃ 

ἐπάγει, ὅτε χαὶ ἄνϑρωτπτοι καὶ τὰ ἄλλα ζῶια ἐχ τῆς ἀρχῆς 
ταύτης, ἥτις ἐστὶν ὁ ἀήρ, χαὶ ζῆι καὶ ψυχὴν ἔχει χαὶ νόησιν, λέ- 
γων οὕτως" 

4 [4] ἔτι δὲ πρὸς τούτοις χαὶ τάδε μεγάλα σημεῖα. 
ἄνϑρωτιοι γὰρ χαὶ τὰ ἄλλα ζῶια ἀναπνέοντα ζώει τῶι 
ἀέρι. καὶ τοῦτο αὐτοῖς χαὶ ψυχὴ ἐστι χαὶ νόησις, ὡς 
δεδηλώσεται ἐν τῆιδε τῆι συγγραφῆι ἐμφανῶς, καὶ ἐὰν 
τοῦτο ἀπαλλαχϑῆι, ἀποθνήισχει αὶ ἡνόησεις ἐτεελείπει. 

ΔΌΟΘΙ οὗνγα οἷπθ Ῥῆδηζθ δι ἀθ Ετὰθ βργίθββθῃ οὐδ οἷῃ ΤΊΣ οὐδθσ βοῃβὲ 

οὔνγαβ δι βίθηθη, ὍὍΠ 68 ποῦ 80 Ὀοβοβαῆδη πῆγθ, 458 68 οἷ ὑπᾶ 

ἀδββοῖθο ἰδέ, Ὑ᾽ΘΙΠΘΩΣ μάθη βοἢ 8116 ἀἴθβ Πηρθ 88 ἀθιβοὶ θη ζ7»- 
5077, 80, πϑῆπηθη Ὀα] ἃ ἀἶθβθ Ὀδ]ἃ Ἰθμθ (ἀθβίδ!ς δὴ πὰ Κθῆσοπ ἀδπη 

τθου ἴῃ ἀθηβο θη ζ)γϑίο 7 ταγῦοκ, 
8. Τϑηπ οἴη (ὐθ βίο γαῖ πᾶσθ οἷπθ βόίομθ Ὑογίθ! ας (065 ἴ7)ν- 

δ10775) Ὁπτηδρ] ἢ, ἀ888. ΟΣ δ 4116 ΤΙηρθα οἷη Ὀθβιϊπηηγίθβ Νδαββ οἱἷῃ- 
1616, τ Θοηηηον υπὰ ΥΥαίοΣ, Νολῦ πὰ Τὰρ, Βορθα, ὙΥΪπὰ πὰ 

βοππθηβομθίη, Ασομ ἀδ8 {ὐ τῖρθ Καππ τλδῃ, ΘΏΠ πδπ ΠῸΓ πϑομάθη θη 
Μ111, 80 φοογτάηου βπᾶθῃ, Ψ|80 68 ΠῸΣ 81ΠὶῚ Ὀθβίθῃ δαβε ΠΥ ΌΔΙ ἰδέ, 

4. ἜΘΓΠΟΙ ΚΟΙΠΠΊΘη ἄδζιι ποῖ ἔοϊροπᾶθ πἱομέρθ Βουγθῖβθο. 219 

Μϑηβοθθη ἀπᾶ αἷθ ρτίσθη 1 θθυθβθα ἰθρθπ ἀυτοι Ἐϊπδίμηθη ἀθν Τα, 
τὐμα ἀΐοβου δέ ἰδὲ ἴθπθῃ βΐθοθ μα Οἰοἰβίθβ γαῖ, πῖθ ἴῃ αἴθθον Θοδστῖξι 

ποοῖὺ ΚΙΑΣ ἀδγροὶορί τογάθη πῖγά, πὰ θη ΘΓ βἰοἢ ἰσθηπί, ἄβηπ βέθγ θη 
βΘ ἀπᾷ ἀϊθ (ἀοἰβίθα Κσαῖψ θυ! βομῦ, 



ὧι 

τὸ 

τὸ 

Β. ἘᾺ. 2--ὃ. 849 

εἶτα μετ᾽ ὀλίγα σαφῶς ἐπήγαγε" 
5 [60] καέ μοε δοκεῖ τὸ τὴν νόησιν ἔχον εἶναι ὃ ἀὴρ 

χαλούμενος ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὑπὸ τούτου παν- 
τας χαὶ χυβερνασϑαιχαὶ πάντων χρατεῖν' αὐτὸ γάρ μοι 
τοῦτο ϑεὸς [ἔϑος Ἐβ8.: νοῦῦ. ἴθβοποῦ; υρὶ. Κ, 864, 87. 47] δοκεῖ 
εἶναι χαὶ ἐπὶ πᾶν ἀφῖχϑαι καὶ πάντα διατιϑέναι χαὶ 
ἐν παντὶ ἐνεῖναι. καὶ ἔστεν οὐδὲ ἕν ὅτι μὴ μετέχει τού- 

του" μετέχει δὲ οὐδὲ ἕν ὁμοίως τὸ ἕτερον τῶι ἑτέρωι, 

ἀλλὰ πολλοὶ τρόποι καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀέρος καὶ τῆς νοή- 
σιός εἰσιν ἔστι γὰρ πολύτροπος, χαὶ ϑερμότερος καὶ 

ψυχρότερος καὶ ξηρότερος χαὶ ὑγρότερος χαὶ στασιμώ- 
τερος χαὶ ὀξυτέρην χίνησιν ἔχων, καὶ ἄλλαι πολλαὶ 
ἑτεροιώσιες ἔνεισι χαὶ ἡδονῆς καὶ χροιῆς ἄπειροι. καὶ 
πάντων τῶν ζώιων δὲ ἡ ψυχὴ τὸ αὐτό ἐστιν, ἀὴρ ϑερ- 
μότερος μὲν τοῦ ἔξω ἐν ὧι ἐσμεν, τοῦ μέντοι τιαρὰ τῶι 

ἡλίωι πολλὸν ψυχρότερος. ὅμοιον δὲ τοῦτο τὸ ϑερμὸν 
οὐδενὸς τῶν ζώινλων ἐστίν (ἐπεὶ οὐδὲ τῶν ἀνθρώπων 
ἀλλήλοις), ἀλλὰ διαφέρει μέγα μὲν οὔ, ἀλλ᾽ ὥστε παρα- 
πλήσια εἶναι. οὐ μέντοι γε ἀτρεκέως γε ὅμοιον οὐδὲν 

οἷόν τὲ γενέσθαι τῶν ἑτεροιουμένων ἕτερον τῶι ἑτέρωι, 
πρὶν τὸ αὐτὸ γένηται. ἅτε οὖν πολυτρόπου ἐούσης τῆς 

δ. Ὁπαὰ ἀΐδβου τηϊὸ Οἰοἰβίθβ σαῖς δυβροβίαιιοίο ζγδίο δῦ τηθίηθβ Βθ- 

ἀὔηϊκθηβ ἀδ8, τταὰϑ σοῦ ἄθη Γιϑαΐίθη ἀΐθ Γλαΐὸ ροπαπηῦ πὰῖσγὰ, ἀπὰ οσ θη κί 

8116 υπὰ ὈΘΒθιτβομῦ 4116ὅ. Τθηπ ρσοταάθ ἀἴθβοσ, ἀὔηκύ πιο, ἰδὲ οίέ, 

ἰϑὺ ΔΙ ρσοροηπᾶσχαρ; πὰ 4165 γουγὶ θα πὰ ἴῃ 8116πὶ νοσμβαημάθῃ, μπᾶ 
68 σίϑδί δοιὰ πἰομς ἀδ8 ροτίησβίθ, ἀδβ πίομῦ δὴ βϑίπθπχ Ῥθβθῃ ἰδὲ] 
μᾶτιο. Ὠ1θβθ ΤΙ] πΘ ἢ π}6 δῦ ΑΘ δαοῖι πίοι ρ]θίοι Ὀδὶ ἄθπι θἰμθη Πίηρθ νὶθ 
θοαὶ ἄθπη δηάθτγιι, βοη θυ 68 ρίθοῦ υἱθὶθ ὐαΐοπ ἀθὺ Τλιΐε βο] θδὲ τῖθ ἀοΣ 
Οὐοἰβίθεκσαξε, Ῥθηπ δἷθ ἰϑΆ νἱϑιβοη αὐροϑιαξι, θ414 πᾶστηθσ, Ὀ814 ΚΑ] ύου, 

Ῥαϊὰ ἐσοοκοποῦ, θ814 ἔθαομίον, θ8]4 σαμῖρου, θ814 μοῦρον θθινορέ, μὰ 

80 ϑῖθδῦ 68 ἀδτίῃ ποῦ υἱθὶθ δηᾶάθγθ Αὐδηάογαηρσθη ὑπαὶ ἀπϑπά]ομθ 4Ὁ- 
οἰ μπρός σοὺ θβομμηβοκ ὑπ Εατρθ. πᾶ θοὶ 84116ὴ 1ωϑθθννθβθη ἰδὲ 
αἴθ βθοϊθ οἷβ ἀπὰ ἄδββοῖρο, πάρη οἶ Τλιῖν, αἷἰ6 να ὙΔΥΠΊΘΥ δῦ 418 αἷθ 

ἄσιββουθ, ἴῃ ἄγ τῖγ ἀπ8 Ὀοβπάθῃ, Ἰοάοο νἱθὶ Κα] τοῦ 418 αἴθ ἱπ ἀθὺ ΝΒ 
6 βσῃπο, Βοὶ Κοίηθιῃ ἀθὺ ΠΤ θθνθβθη ἰδὲ πὰπ ἀἴθβ8 ὟΥ ἅσπιθ ρ]ϑίοι (παιγ- 

Ἰο. δαοὰ οὶ ἄθῃ Νθηβομθη πϊομέ, ἰὴ  οΥρ]θίομθ φὰ οἰμδη οι), Βοπάθγῃ 

86 ἰβὺ γϑυβοιίθάθηῃ, πἰομὺ βίαυκ, βομάθγῃ 80, ἄἀβδ88 810 ἅδη] οὴ Ὀ]οΙ θη. 

ΑΡΘΥ ἔλθ οι, Κοὶπ Πίηρ, ἀδ8 ἀθὺ γα παοσιηρ πη ουγοτέθῃ ἰβῦ, Καηη 

82 βθηϑιι ἀθπὶ δηάθγῃ ἄμ] ον πογάθη, ομὴθ ρσογϑάθζι ἀ4586106. Ζὰ 
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ἑτεροιώσιος πολύτροτπα χαὶ τὰ ζῶια καὶ πολλὰ καὶ 
οὔτε ἰδέαν ἀλλήλοις ἐοικότα οὔτε δίαιταν οὔτε νόησιν 
ὑπὸ τοῦ πλήϑεος τῶν ἑτεροιώσεων. ὅμως δὲ πάντα 
τῶι αὐτῶι καὶ ζῆι χαὶ ὁρᾶι καὶ ἀκούει, χαὶ τὴν ἄλλην 
γόησιν ἔχει ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τπιάντα. 

6 [7 --- --- 158,13 καὶ ἐφεξῆς [80 ἔτ, 5] δεέίχνυσιν ὅτι καὶ τὸ σπέρμα 
τῶν ζωιων πνευματῶδές ἐστι καὶ νοήσεις γίνονται τοῦ ἀέρος σὺν τῶι εἵματι 
τὸ ὅλον σῶμα χαταλαμβάνοντος διὰ τῶν φλεβῶν, ἐν οἷς καὶ ἀνατομὴν ἀχριβῆ 
τῶν φλεβῶν παραδίδωσιν. ἐν δὴ τούτοις σαφῶς φαίνεται λέγων, ὅτι ὃν ἂν- 
ϑρωποι λέγουσιν ἀέρα, τοῦτό ἐστιν ἡ ἀρχή. ἘΠΕῚ. δἰδί, δηΐπαι. Γ 2. 5115 80 Δ. δὲ 
ὁ ᾿Απολλ. τάδε λέγει" “αἱ φλέβες -- γίνεται᾽. ὙικνΡισιάν. 1 [Μ- ὙΥ ΘΙ πλᾶππ 
Ἐν. ἀ. φν. ἀγείθ 1 208, 2] ΑἸεχσαηᾶεν. Αφιαίονυ υδγὶ [ἃ. '. Φιλαλήϑης! ἀρρεϊϊαίνιϑ, 
αἰδοϊριεῖιι8 Αϑοϊερίααίβ ἰἰδγο ργίηιο 126 ϑοηυῖπια ϑριθηανη 8αρισιῖηβ οἶνι8 6βδοηΐίανη. 
αἰοὶξ Τιοφοηδ ριαοὶ ἰδ οοηϑεη θη... 3. Τλοφενθθ αμΐφηι Αροϊϊοπὶαΐεβ ἐβϑενέϊαης 
(ϑεηυϊῖθ) διε ον ϑριηηώνη ϑαησιϊῖβ αἰαὶ ᾿ἰῦγο ρλψβίοο! οἰοπίηι ϑρῖγα- 
ἐϊοπε αὐἀὐδιοίιν 8 δρὶγιέι8 δαησυΐηοηι διιδρεηαϊέ, ομὐμ8 αἰΐα Ῥαγ8 
ἑἐαγπεϑιδιξων αἴἴα βιιρογαπδ πη βενεηαϊοβ οααἀὶξ υἱαβ οὐ δβεηεοη ζαοσὶ 
απο ζη 0}) 6ε8ὲ αἰτπα σικανι βριίεα βαπ σι ηὐδ ϑρὶ γέ οοἰ δὶ. ὙΕὶ. Α 24. 

αἱ φλέβες ἐν τῶι ἀνθρώπωι ὧδ᾽ ἔχουσιν. εἰσὶ δύο 
μέγισται" αὗται τείνουσι διὰ τῆς χοιλίας παρὰ τὴν 

νωτιαίαν ἄχανϑαν, ἡ μὲν ἐπὶ δεξιά, ἡ δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά, 
εἰς τὰ σχέλη ἑχατέρα τὰ τεαρ᾽ ἑαυτῆι χαὶ ἄνω εἰς τὴν 
χεφαλὴν παρὰ τὰς χλεῖδας διὰ τῶν σφαγῶν. ἀπὸ δὲ 
τούτων καϑ' [012 ἅπαν τὸ σῶμα φλέβες διατείνουσιν, 
ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὰ δεξιά, ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς 

εἰς τὰ ἀριστερά, μέγεσται μὲν δύο εἰς τὴν χαρδέαν περὶ 
αὐτὴν τὴννωτιαίαν ἄχανϑαν, ἕτεραι δ᾽ ὀλίγον ἀνωτέρω 

νογάθη, δ παν 4150 αἷθ Αὐδᾶπαθγαπρ, τηϑηπρέδου δὈρθϑύαξε ἰδὲ, 580 
βἰπὰ διοι ἀἶθ ΤΠ, θθυσθβοῃ τπϑηηὶσίβος ἀρρθβίαϊὺ ἀπα Ὑἱθ]ου]οὶ ἀπ θοῦ 
8 Οὐδβίδ!ς οἰπαηάθυ Ὑϑυρ θο θᾺ. ποοὴ δὴ (ἀοἰβίθβκγαῖν ἱπ ἘΌΪρθ ἀ6γ 
Μϑηρθ ἀογ Αδδπαούπηρβοίαθη. θη ἀοοὶ ἰβὺ 68 οἷῃβ πᾶ ἄβθγβοὶθθ ζ77- 
507, ἀτοι ἄθῃ β'θ Ἰθθθῃ πᾶ βϑῆθῃ πὰ Βῦσγθη, ππᾶ δαοι ἀἷθ βοηβερθ 
(οἰ βίθβ σαῖς ΒΑΡΘἢ 516 8110 σόοὴ ἀθηβθ] θη. 

6. Μις ἄθῃ Αἄδγῃ νου μᾶ]ς 98 βίοι Ὀθὶπι ΜΙθημβομθη ἔο] σθη ἀθιτηβββθῃ : 
Ἐβ ρἱοθὺ σοὶ Ηδυρίβιβιηπιθ; ἀἶθθθ σϑῃθηῃ ἀστοι ἀΐθ Βα δἢ]6. δῖ 
Εδοκρταὶ πέδην, αἷθ οἷμθ σϑορίβ, αἷἰθ ἀπάθτθ ᾿ἰπΚ8, 6 ἰῃ ἄθῃ θῃΐβρσθ- 
ομοπάθῃ βόοθοηκοὶ, ὑπᾶ πδο οὔθ δη ἄθῃ ΘΟΒ] Ββθ θθίπθη γσογυοὶ ἀσσγομ 

ἀϊθ ΚΘἢΙΘ ἰπ ἄθῃ Κορέ. ομ ἀἴθβθη δὰ8 ρϑῃθηῃ ἀάθγῃ ἀυτοι ἄθῃ ρσϑπσθα 
Κότγροι, σοῃ ἄθπι τϑοδίοη Ἡαμρίδίαμηη Ὡϑοὴ ἀοΓ τϑομύθῃ βἰΐθ, σοι ἄθπι 

ἸΐηΚθα ΘΟ ἀ6Υ ᾿ἰπκθα, πὰ ΦΥΔΥ ΘΘμΘη Ζυγοὶ ὈΘΘΟηΘΓΒ ῬτΌβ86 ἰπ ἀθὺ 
Νἅβο ἀθ5 Βὔοκρταίβ βϑὶ δῦ ἴῃ ἀδβ Ηϑυζ, χυσοὶ ἀπάθγθ ϑύνγαϑ Ὑο ΟὔΘα 
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διὰ τῶν στηϑῶν ὑπὸ τὴν μασχάλην εἰς ἑκατέραν τὴν 
χεῖρα τὴν παρ᾽ ἑαυτῆι" χαὶ χαλεῖται ἡ μὲν σπληνῖτις, 
ἡ δὲ ἡπατῖτις. σχίζεται δ᾽ αὐτῶν ἄκρα ἑχατέρα, ἡ μὲν 
ἐπὶ τὸν μέγαν δάχτυλον, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸν ταρσόν, ἀπὸ δὲ 
τούτων λεπταὶ καὶ πολύοζοι ἐπὶ τὴν ἄλλην χεῖρα χαὶ 
δακτύλους. ἕτεραι δὲ λεπτότεραι ἀπὸ τῶν πρώτων 
φλεβῶν τείνουσιν, ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὸ ἥπαρ, ἀπὸ 
δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς τὸν σπλῆνα καὶ τοὺς νεφρούς. αἱ 
δὲ εἰς τὰ σχέλη τείνουσαι σχίζονται χατὰ τὴν πρόσ- 
φυσιν, καὶ διὰ παντὸς τοῦ μηροῦ τείνουσιν. ἡ δὲ με- 
γίστη αὐτῶν ὄπισϑεν τείνει τοῦ μηροῦ χαὶ ἐκφαίνεται 
παχεῖα᾽ ἑτέρα δὲ εἴσω τοῦ μηροῦ μικρὸν ἧττον παχεῖα 
ἐκείνης. ἔπειτα παρὰ τὸ γόνυ τείνουσιν εἰς τὴν χνήμην 
τὲ καὶ τὸν πόδα καϑάπερ χαὶ εἰς τὰς χεῖρας. χαὶ ἐπὶ 
τὸν ταρσὸν τοῦ ποδὸς χαϑήκουσι χαὶ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τοὺς 
δαχτύλους διατείνουσιν. σχίζονται δὲ χαὶ ἐπὶ τὴν χοι- 
λέαν καὶ τὸ πλευρὸν πολλαὶ ἀπ αὐτῶν χαὶ λεπταὶ 
φλέβες. αἱὲ δ᾽ εἰς τὴν χεφαλὴν τείνουσαι διὰ τῶν σφα- 
γῶν φαένονται ἐν τῶι αὐχένι μεγάλαι" ἀφ᾽ ἑχατέρας δ᾽ 
αὐτῶν, ἦτ τελευτᾶι, σχίζονται εἰς τὴν χεραλὴν πολλαί, 
αἱ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερά, αἱ δ᾽ ἐκ τῶν 

ἄστοι αἴθ Βυιιβὺ ἀπίοῦ ἀογ ΑΘ 56] μθὺ 6 ἱπ ἀἷθ θπέβργθομβδπᾶθ Ηδπᾶ; 
Ἰδη πθηπὺ αἴθ εἶπ ΜΊΣααον, ἀἶθ ἀπάογο 1θθογαάθσ, Βοίἀθ βραὶίθπ βίος 
ΔΠ ἴδγθη Επάθη 80, 888 οἷῃ Αϑὶ ἰπ ἄθῃ Ταῦμηθη, (ὁ ἀπάθτθ ἴῃ 
ἀἰο Ηδπάναγζοὶ ἐσὺ; γὸπ αἴθθθη δὰ σθθθη ἄβππ ἔθὶπθ Αἄοτγῃ πιϊξ υἱθὶθη 

ον βίο! αηρθη ἰῃ ἀἷθ ἅδτῖρο Ἠδπά ἀπά ἴῃ ἀἷθ ΕἸηροτ, Ὑοπ ἄθη Ηδαρί- 
βίβιηη6 ΘΘΉΘΠ ἔθυμου (ΖΡ) δηάθτθ ἀΐμηθθ αὰ8, σοη ἀθγ γϑούθη ἴῃ 
ἀϊθ Τιϑθοσ, σοῦ ἀοῦ πκθηὴ ἴῃ ἀἷθ Μ|ΧΣ ἀπ ἱπ αἴθ Νίοσθῃ. 

16 ἰῃ αἴθ Κομ θη ΚΟ] σοῃθη θη βρη βἰοἢ δὴ ἄοσ γάρ βίθ}]9 
πη σοῆθη ἀυτοιβ ἄθη σϑηζθη ΟὈΘΥΒΟΙΘΏΚΘΙ; [ΠΣ στοββίο δῦ ρϑῃῦ ὩΒΟᾺ 
ἀογ ἩΗϊηἰογβοὶϊθ ἀθβ ΟὈθυβομθη κοῖὶβ ἀπᾶ {τ ἀοτέ αἰοκ χὰ Τάρθ, οἷπ 
ΔΠΟΘΓΟΥ ΘΟνγα 5. ἸΥΘΠΪρῸΣ αἴο ΚΟΥ σϑῦ Ὡ8Οἢ ἀοΥ Τηηθηβοῖύ ἀθ8 ΟὈΘυβο ΘΟ ]8. 
θδηπ ρθῆθπ βἰθ 8η ἄθπὶ Κπίθ σνοσρθοὶ ἴῃ ἀδ8 β'ομίθη θοῖὶπ πὰ ἱπ ἄθῃ 
Εμ85, ἰῃ ἀθγβθ! θη ὙΥ οἶβθ ττἷῖὸ αἱ6 οὔδη δεοοϊγίοθεπθη ἴθ ἀἰθ Ηδηᾶθ 
ϑελεπ, υὐὰ ζνὰῦ ᾿δαΐθη 516 χζεπᾶσἠοί τὰτ Ἐπιββυσιισζοὶ πἰπδὺ ἀπα γογ- 
ἰοῖ]θη [0 γοὴ ἀα δὰ ἰῃ αἴθ Ζθιθῃ. οι ἵπθὴ σϑθθη δυοῖ πῃ αἷθ 
Βαυοβηδ}]6 ἀπᾶ ἴῃ ἀἶθ ΕἰρΡρθηρερθηα νἱθὶθ ἔοίηθ ἄβίθ 80. 

Ὁ ΐθ ἀυτοῖ αἶο θῃ]9 σὰπι Κορέ ρϑμοηάθῃ ἰγοίθῃ δπὶ Ηδ]βθ βίβυκ 
σὰ Τάρο, οπ ἄθη Επάθη Βοίὰοσ μϑῃθη υἱϑὶθ ἀβξίθ ἰπη ἄθῃ Κορέ, ὑπά 
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8δ2 δ1. ΒΙΟΘΕΝΕΞ ΥῸΝ ΑΡΟΙΟΝΙΑ. 

ἀριστερῶν εἰς τὰ δεξιά᾽' τελευτῶσι δὲ παρὰ τὸ οὖς 
ἐχάτεραι. ἔστι δ᾽ ἑτέρα φλὲψ ἐν τῶι τραχήλων παρὰ 
τὴν μεγάλην ἑκατέρωθεν, ἐλάττων ἐχείνης ὀλίγον, εἰς 
ἣν αἱ πλεῖσται ἐκ τῆς χεφαλῆς συνέχουσιν αὐτῆς" καὶ 
αὗται τείνουσι διὰ τῶν σφαγῶν εἴσω χαὶ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἑχατέρας ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην τείνουσι καὶ εἰς τὰς χεῖ- 

ρας. καὶ φαίνονται παρά τὲ τὴν σπληνῖτιν χαὶ τὴν 
ἡπατῖτεν ἕτεραι ὀλίγον ἐλάττους, ἃς ἀποσχῶσιεν ὅταν 
τι ὑπὸ τὸ δέρμα λυπῆιε᾽ ἂν δέ τι περὶ τὴν χοιλέαν, τὴν 
ἡπατῖτιεν χαὶ τὴν σπληνῖτιν. τείνουσι δὲ χαὶ ὑπὸ τοὺς 
μαστοὺς ἀπὸ τούτων ἕτεραι. ἕτεραι δ᾽ εἰσὶν αἱ ἀπὸ 
ἑχατέρας τείνουσαι διὰ τοῦ νωτιαίονυν μυελοῦ εἰς τοὺς 

ὄρχεις λεπταί ἕτεραι δ᾽ ὑπὸ τὸ δέρμα χαὶ διὰ τῆς 
σαρκὸς τεένουσιεν εἰς τοὺς νεφροὺς καὶ τελευτῶσιν εἰς 
τοὺς ὄρχεις τοῖς ἀνδράσι, ταῖς δὲ γυναιξὶν εἰς τὰς 

ὑστέρας. (αἱ δὲ φλέβες αἱ μὲν πρῶται ἐκ τῆς κοιλίας 
εὐρύτεραέ εἰσιν, ἔπειτα λεπτότεραι γίγνονται, ἕως ἂν 

μεταβάλλωσιν ἐχ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερὰ χαὶ ἐχ 
τούτων εἰς τὰ δεξια)ὴὍ) αὗται δὲ σπερματίέτιδες κα- 
λοῦνται. τὸ δ᾽ αἷμα τὸ μὲν παχύτατον ὑπὸ τῶν σαρχω- 

Ὦ “ΝΙΟδῦ Βίουμοῦ ρομδιίρον Ζυβαίζ, ΚΑΙΒΕΙΕΊΙΒΟΗ. 

ΦὙᾺῚ αἷθ γορ τϑορλίβ Κοιῃμηθη θη Ὡϑοἢ 1 η 8, αἀἷθ νομ 1 Κ8 Κοιηηθηάθῃ 

ΠΆΘΟΙ τϑομίβ; αἷθ Ἐπάθῃ Ὀϑιάθγ ᾿ΐθρθὰ πθῦθῃ ἄθηι ΟἾΓΟ, 
Νϑθϑῃ ἄθὺ ρτόββθὴ ἀᾶθὺ Ἰορὺ δῃὶ Ηα]β6 δα ᾿ϑάθν ββϑἰίθ ϑἰῃηθϑ ἀπᾶθυθ 

οὐνγαβ ΚΙθίμθῦθ, Ζὰὰ ἀδὺ βίοι αἷθ τηθίβίθῃ σόοῖὶ Κορίο βοιθβὲ κοῃῃηϊηθημάθῃ 
ψογοϊπίρθη; πὰ ΖΆΥ ρθη αἶθβθ δοίαθη ἀυγοι ἀἷθ ΚΚϑμΪθ Ὡδοὴ ἰἤηθη 
πμᾷ Θδηίϑοπάθη ἄβίθ ἀπίοσ ἀδβ βου] θυ] αὐὸ πὰ ἴῃ ἀϊο Ἠδπᾶάο, Αὐοὰ 
ἰγθίθῃ Ὡθρθὰ ἀθ' ΜΊΖΑΔΘΣ ὑπὰ πϑρθὰ ἀοΥ ΠΤ ΘΌΘΥΔΟΓ δηᾶθσθ ὐνγδβ 

ΚΙΘίμοτΘ Βοῦγοῦ, τ ῖομθ δὴ δεῖνι Αἀογίαδε ποθ, θη οἷῃ ΘΟ, ηΘΓΖ 

ὉΠίου ἄον Ηδαῦ νοσμαπάθῃ ἰδέ, τ ϑθγθηα τηδῃ Ὀθὶ βομιθγζθη ἱππὶ Τὐηθυ- 

Ἰοῖθο ἀϊθ 1,9 θοτ- ἀπᾶ ἀἷθ ΜΙζαάον ὄθμοί, Απάθτο ἄβύθ σοι ἀΐθϑθθη βϑιθπ 
ΔΌΟΒ αἀπΐοῦ αἷθ Βγάβίθ, ΝΌΟΝ δπᾶθτθ ρϑθθῃ σορ δοίάθη ἀυτο ἀδ8 
ΒΕ οΚοπμασκ σὰ ἀθη Ἡοάθη; 890 βἰπα ἀῦπη. ΝΌΟΝ ἀπάθγθ ρθθθη ἀηΐοσ 
ἀ16 Ἠδυῦ ἀπᾶὰ ἀυτορθβ ἀα8 ἘἸ]Θίβοῃ χὰ ἄθῃ Νίοσοπ ὑπ ϑηᾶάθῃ Ὀοὶ θη 

Μᾶμποση ἴῃ θη Ησοάθη, Ὀοὶ ἄθη ΕὙΘαΘη ἰῃ ἀον Οοοδττηαιίον. (Ὀ 16 ϑγβίθῃ 

Αἄοτη, ἀἷθ 'ἰῃ ἄἀθγ Βαιυομῃδῃ]θ ϑηιβρυίηρθη, βἰπᾶ Ὀγοῖδοσ, ἀδπη πογάθη 
80 αἀἴὔπηθν, Οἷβ βἷὶθ νοὰ σϑορίβ Ὡ8Οἢ ἰὴ ἀπᾷ ψὸῃ 118 πΒΟἢ τϑο 8 

Εἰ ΡΘΥ σθμθη.) Πῖθβθ πθηηῦ τηδῃ 'αμηθηδάθση, 1)88 αϊοκβέθ ΒΙαὺ υὶγά 



Β, ΡΝ. θ--,’0. Ο. ΠΤ͵ΑΊΤΙΟΝ 1. 888 

᾿δῶν ἐκπένεται" ὑπερβάλλον δὲ εἰς τοὺς τόπους τούτους 
λεπτὸν χαὶ ϑερμὸν χαὶ ἀφρῶδες γίνεται. 

1 [Ὁ] βμμρι. ρῃγβ. 168, 17 [πϑοὸὴ τοῦτό ἐστιν ἡ ἀρχὴ οὔθῃ 
5. 860,10] ϑαυμαστὸν δὲ ὅτι, κατὰ ἑτεροίωσιν τὴν ἀπε αὐτοῦ λέγων 

5 τὰ ἄλλα γίνεσϑαι, ἀΐδιον ὅμως αὐτό φησι λέγων" καὶ αὐτὸ μὲν 
τοῦτο καὶ ἀίδιον καὶ ἀϑάνατον σῶμα, τῶι [τῶν ΑἸάϊπο] 
δὲ τὰ μὲν γίνεται, τὰ δὲ ἀπολείπει... 

8 [3] -- --- 168, 20 [πο ἔν, 7] χαὲ ἐν ἄλλοις" “ἀλλὰ τοῦτό 
μοι δῆλον δοχεῖ εἶναι, ὅτι καὶ μέγα καὶ ἐσχυρὸν χαὶ 

1 μὰ Ὁ τε καὶ ἀϑάνατον χαὶ πολλὰ εἰδός ἐστι᾿. 
9 [Β. 127] λιν. ἱπ Ἐρίᾷ. ΨΊ οοπιπι. ΠῚ (ΧΥΤΙ Α 1006, 8 Καβη.) 

χαὶ μέντοι χαὶ ὡμολόγηται σχεδὸν ἅπασι τοῖς ἰατροῖς οὐ μόνον 

διαπλάττεσϑαι ϑᾶττον, ἀλλὰ χαὶ χινεῖσϑαι τὸ ἄρρεν τοῦ ϑήλεος. 
“Ῥοῦφος ἴἰϑ8οὶ!. ἘΡΒοβία8] δέ φησι “Πογένη τὸν ᾿ΑἸπτολλωνιάτην μόνον 

15 ἐναντίως ἀποφήνασϑαι χατὰ τὸ Περὶ φύσεως δεύτερον. 
ἐγὼ δὲ οὐχ ἐνέτυχον τῶι βιβλίωι. Ναὶ. Α 20. 

10 [0] ἨΗΈΒοΡΙΑν. Π|΄ μονήρ. λέξι ΤΡ. 7, 8 τὸ δὲ ᾿πελῆ᾽ εἰρημέ- 
γον παρὰ Διογένει τῶι ᾿Απτολλωνιάτηι ἀντὶ τοῦ πλέη ϑηλυχοῦ 
ἐπιϑετικῶς ἄγνωστον τοῖς ἄλλοις. 

20 ; Ο ἹΜΙΤΑΤΙΟΝ. 

1. ΔΕΙΒΤΟΡΗ. ἽΝ ΟΙΚ. 228 Εἴ, [ν6}]. δύῃ 5, 8584, 85) 
Σωχρ. ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον" 
Στρεψ. ἔπειτ᾽ ἀπὸ ταρροῦ τοὺς ϑεοὺς ὑπερφρονεῖς 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ; --- οὐ γὰρ ἂν ποτε 
2ὅ ἐξηῦρον ὀρϑῶς τὰ μετέωρα πράγματα, 

εἰ μὴ χρεμάσας τὸ νόημα καὶ τὴν φροντίδα 
28ὺ λεπτὴν καταμείξας εἰς τὸν ὅμοιον ἀέρα" 

εἰ δ᾽ ὧν χαμαὶ τἄνω χάτωϑεν ἐσχόπουν, 

πᾶμ]οἢ} σοῦ ἄθῃ Βοίβομίροη Τοϊθη δυΐρθϑορθῃ; ρϑιδηρὺ 885 Δῦ0. ΘΓ 

9 δἰπδαβ δῇ αἀἶθβο β.6]]16η, 80 πῖγὰ 68 ἀὔπη, ταῦ ἀπα βομϑαμῃηρ. 

1. μὰ ἀΐοβου ἔὔγγϑίο πὰπ δὴ ἀπᾶὰ ἐὰν βίοι ἰβὺ δἷῃ θυροῦ πᾶ ἀπ- 
βίθυ ΠΟ μον Κι ὄσροῦ, γοὰ ἄθῃ δηάθγθη Πηρθη δΔΌΘΣ θηἰβίθας ἀδ8. οἷπθ πὰ 
ἀδ8 δηάθγθ γϑγρϑί. 

8, ΤΟΘᾺ ἰδ αἶθθ πιϑίηθβ Βοαϊηκϑηβ Κα, ἀ858 66. ζγϑίοῦ ρτοββ 

ἀπὰ σουδ ες, ον; πὰ ἀπϑιογ} 0} ἀπά Υἱοὶ υἱββθηα ἰβύ, 
9. δὲν Μεϊμπρ, αἰ πιὰπηϊ σῆς ἘΡμοΝέ δονεσα δἱοῆ ΦἾΦΡ αἷς αἷδ 

τυοἰδοῆε, ἄα οἷθ οἱοῖ αμοΐ βοϊμιοι θοῦ δὲς αἷδ 76π6, ἰγὶ{ }. αἰοὶπ 

δπίσεσεη. 

10. Μο]]6. 
1918, Εταραι. ἃ. Ὑ Υβοκσ, 28 
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8δ4 51. ΠΙΟΘΈΝΕΞ ΝῸΝ ΑΡΟΙΜΌΝΙΑ. Ο ΜΙΤΑΤΙΟΝ 1--4. 

οὐχ ἄν ποϑ᾽ ηὗρον" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἡ γῆ βίαι 

ἕλχει πρὸς αὑτὴν τὴν ἰχμάδα τῆς φροντίδος. 

πάσχει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ τὰ χκάρδαμα. 
285 -- τί φής; 

ἡ φροντὶς ἕλχει τὴν ἰχμάδ᾽ εἰς τὰ κάρδαμα; 

828 

Στρεψ. δῖνος βασιλεύει τὸν Δι᾿ ἐξεληλακως. 

Φειό. αἰβοῖ, τί ληρεῖς; --- ἴσϑι τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχον. 
880 -- τίς φησι ταῦτα; --- Σωχράτης ὃ Μήλιος 

χαὶ Χαιρεφῶν ὃς οἷδε τὰ ψυλλῶν ἴχνη. 
2. [Ητρροσβ.] ἀο ΠἸδ Ὁ. 8 {ὙἹ 941,1 πνεῦμα δὲ τὸ μὲν ἐν τοῖσι σώμασι 

φῖσα χαλέεται, τὸ δὲ ἔξω τῶν σωμάτων ἀήρ. οὗτος δὲ μέγιστος ἐν τοῖσι πᾶσι 
τῶν πάντων δυνάστης ἐστίν. ἄξιον δ᾽ αὐτοῦ ϑεήσασϑαι τὴν δύναμιν. ἄνεμος 
γάρ ἐστιν ἠέρος ῥεῦμα χαὶ χεῦμα" ὅταν οὖν πολὺς ἀὴρ ἰσχυρὸν ῥεῦμα ποιήσηι, 

τά τε ὀένδρα ἀνασπαστὰ πρόρριζα γίνεται διὰ τὴν βίην τοῦ πνεύματος τό τε 

πέλαγος χυμαίνεται δλκάδες τε ἀπείραντοι μεγέϑει διαρριπτεῦνται. τοιαύτην 
μὲν οὖν ἐν τούτοις ἔχει δύναμιν" ἀλλὰ μήν ἐστί γε τῆι μὲν ὄψει ἀφανής, τῶι 

δὲ λογισμῶι φανερὸς. τί γὰρ ἄνευ τούτου γένοιτ᾽ ἄν; ἢ τίνος οὗτος ἄπεστιν 

ἢ τίνι οὐ ξυμπάρεστιν; ἅπαν γὰρ τὸ μεταξὺ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ πνεύματος 

ἔμπλεόν ἐστιν. τοῦτο χαὶ χειμῶνος καὶ ϑέρεος αἴτιον, ἐν μὲν τῶι χειμῶνι 

πυχνὸν καὶ ψυχρὸν γινόμενον, ἐν δὲ τῶι ϑέρει πρηὺ καὶ γαληνόν. ἀλλὰ μὴν 

ἡλίου τε καὶ σελήνης χαὶ ἄστρων ὁδὸς διὰ τοῦ πνεύματός ἐστιν" τῶι γὰρ πυρὶ 

τὸ πνεῖμα τροφή, πῦρ δὲ ἠέρος στερηϑὲν οὐχ ἄν δύναιτο ζῆν" ὥστε χαὶ τὸν 

τοῦ ἡλίου βίον ἀέναον ὃ ἀὴρ λεπτὸς ἐὼν παρέχεται. ἀλλὰ μὴν ὅτι καὶ τὸ 
πέλαγος μετέχει πνεύματος, φανερόν᾽ οὐ γὰρ ἄν ποτε τὰ πλωτὰ ζῶια ζῆν 

ἠδύνατο μὴ μετέχοντα πνεύματος" μετέχοι δ᾽ αὖ πῶς ἂν ἄλλως ἀλλ᾽ αὶ τοῦ 

ὕδατος ἕλχοντα τὸν ἠέρα; [8. Α 81) χαὶ μὴν καὶ ἣ γῆ τούτου βάϑρον οὗτός 
τε γῆς ὄχημα, κενεὸν δὲ οὐδέν ἐστιν τούτου. ΥΆ)]. ἘσεΙΡ. Ὑτοδά. 884 

Ἠρκ. ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν 
ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, 
Ζεύς, εἴτ᾽ ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν 
προσηυξάμην σε: πάντα γὰρ δι᾿ ἀψόφου 
βαίνων κελεύϑου κατὰ δίχην τὰ ϑνήτ᾽ ἄγεις. 

ΜοποΙ. τί δ᾽ ἔστιν; εὐχὰς ὡς ἐκαίνισας ϑεῶν. 
ἈΒΙΒΊΟΡΗ. ἽΟΙΚ. 2064 ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ἀμέτρητ᾽ ᾿Αήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν 

μετέωρον κτλ. 
8. [ΠἸρροσβὶ] ἅθ οαγηῖθ. 2 {ΥΠ1| ὅ84 1,1] δοχέει ὁέ μοι ὃ καλέομεν ϑερμόν, 

ἀϑάνατόν τε εἶναι καὶ νοέειν πάντα καὶ δρῆν καὶ ἀχούειν καὶ εἰδέναι πάντα 
ἐόντα τε χαὶ ἐσόμενα. τοῦτο οὖν τὸ πλεῖστον, ὅτε ἐταράχϑη ἅπαντα ἐξεχώ: 
ρῆσεν εἰς τὴν ἀνωτάτω περιφορὴν καὶ αὐτό μοι δοχέει αἰϑέρα τοῖς παλαιοῖς 

εἰρῆσϑαι. 
4. ῬΗΠΕΜ. ἔτ. 91 [Π ὅ00 Καὶ!) 

ὃν οὐδὲ εἷς λέληϑεν οὐδὲ ἕν ποιῶν 
οὐδ᾽ αὖ ποιήσων οὐδὲ πεποιηχὼς πάλαι, 
οὔτε ϑεὸς οὔτ᾽ ἄνϑρωπος, οὗτός εἰμ᾽ ἐγώ, 
᾿Δήρ, ὃν ἄν τις ὀνομάσειε καὶ Δία. 

5 ἐγὼ δ᾽, ὃ ϑεοῦ ᾽στιν ἔργον, εἰμὶ πανταχοῦ, 
ἐνταῦϑ᾽ ἐν ᾿Αϑήναις, ἐν Πάτραις, ἐν Σικελίαι, 
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ὅ2. ΚΒΕΑΤΥΙΟΒ. ὅ8. ΑΝΤΙΒΤΗΕΝΈΝ, 858 

ἐν ταῖς πόλεσι πάσαισιν, ἐν ταῖς οἰχίαις 
πάσαις, ἐν ὑμῖν πᾶσιν" οὐκ ἔστιν τόπος, 
οὗ μή ᾽στιν ᾿Αήρ᾽ ὃ δὲ παρὼν ἁπανταχοῦ 

10 πάντ᾽ ἐξ ἀνάγχης οἷδε πανταχοῦ παρών. 

ὦ. ΚΒΑΤΎΙΠΟΞΒ. 
1. Ῥηάτο Οταῖν]. 4290) Σω. ρα ὅτι ψευδὴ λέγειν τὸ παράπαν οὐχ 

ἔστιν, ἄρα τοῦτό σοι δύναται ὃ λόγος;... Κρατ. Πῶς γὰρ ἄν, ὦ Σώχρατες, 
λέγων γέ τις τοῦτο ὃ λέγει μὴ τὸ ὃν λέγοι; ἢ οὐ τοῦτο ἐστιν τὸ ψευδῆ λέγειν 
τὸ μὴ τὰ ὄντα λέγειν; --- Κομψότερος μὲν ὁ λόγος ἢ κατ᾽ ἐμὲ καὶ χατὰ τὴν 
ἐμὴν ἡλικίαν, ὦ ἑταῖρε. ὅμως μέντοι εἰπέ μοι τοσόνδε" πότερον λέγειν μὲν 
οὐ δοκεῖ σοι εἶναι ψευδῆ, φάναι δέ; --- Οὐ μοι δοχεῖ οὐδὲ φάναι. --- Οὐδὲ εἰπεῖν 
οὐδὲ προσειπεῖν; οἷον εἴ τις ἀπαντήσας τοι ἐπὶ ξενίας, λαβόμενος τῆς χειρὸς 
εἴποι 'χαῖρε, ὦ ξένε Αϑηναῖε ὑὲ Σμικρίωνος Ἑρμόγενες", οὗτος λέξειεν 
ἂν ταῦτα ἢ φαίη ἂν ταῦτα ἢ εἴποι ἂν ταῦτα ἡ προσείποι ἄν οὕτω σὲ μὲν 
οὔ, Ἑρμογένη δὲ τόνδε; τ' οὐδένα; -- Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, ἄλλως ἂν 

οὗτος ταῦτα φϑέγξασϑαι. 440} 0 τ. ζὰ Κταΐ. ἔτι γὰρ νέος εἶ καὶ ἡλικίαν ἔχεις. 
2. ΑΕιβυ. τῃοίοσ. Γ 16. 1411701 χαὶ ὡς περὶ Κρατύλον Αἰσχίνης [ἃοτ 

ΘΟΚΙΔΌΚοΥ, ὅτε διασίζων καὶ τοῖν χεροῖν διασείων" πιϑανὰ γάρ, διότι σύμβολα 

γίνεται ταῦτα ἃ ἴσασιν ἐκείνων ὧν οὐκ ἴσασιν. 
8. ΑΒΙΒΤΟΈ. πηοίδρἢ. Α 6. 981429... ἡ Πλάτωνος ἐπεγένετο πραγματεία 

τὰ μὲν πολλὰ τούτοις ΡΥ ΓΔρΟτοοΙ] ἀχολουϑοῦσα, τὰ δὲ καὶ ἴδια παρὰ τὴν 
τῶν Ἰταλικῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν. ἐχ νέου τε Φὰρ συνήϑης γενόμενος πρῶ- 
τον Κρατύλωι χαὶ ταῖς Ἡρακλειτείοις δόξαις, ὡς ἁπάντων τῶν ̓ , αἰσϑητῶν ἀεὶ 

δεόντων χαὶ ἐπιστήμης περὶ αὐτῶν οὐχ οὔσης" ταῦτα μὲν καὶ ὕστερον οὕτως 
ὑπέλαβεν Σωκχράτους δὲ κτλ. ΒαΙΒοῃ Ὠΐορ. ΠῚ θ α. Α. 

4. ΑΕΙ5Τ. ΠηΘίΆρἢ 8. Γ ὅ. 101041 ἔτι δὲ πᾶσαν ὁρῶντες ταύτην κινουμένην 
τὴν φύσιν, χατὰ δὲ τοῦ μεταβάλλοντος οὐϑὲν ἀληϑευόμενον, περί γε τὸ πώντηι 

πάντως μεταβάλλον οὐχ ἐνδέχεσϑαι ἀληϑεύειν. ἐκ γὰρ ταύτης τῆς ὑπολήψεως 
ἐξήνϑησεν ἡ ἀκροτάτη δόξα τῶν εἰρημένων, ἡ τῶν φασχόντων ἡρακλειτίζειν 
χαὶ οἵαν Κ. εἶχεν, ὃς τὸ τελευταῖον οὐϑὲν ὥιετο δεῖν λέγειν, ἀλλὰ τὸν δαάκτυ- 
λον ἐχίνει μόνον, χαὶ Ἡραχλείτωι ἐπετίμα εἰπόντι [{τ. 91] ὅτε δὶς τῶι αὐτῶι 
ποταμῶι οὐχ ἔστιν ἐμβῆναι" αὐτὸς γὰρ ὠιϊετο οὐδ᾽ ἅπαξ. 

ὅ. Ῥηάτο αν]. 333. Κρατίλος φησὶν ὅδε, ὦ Σώχρατες, ὀνόματος 
ὀρϑότητα εἶναι ἑχάστωι τῶν ὄντων φύσει πεφυκυῖαν καὶ οὐ τοῦτο εἶναι ὄνομα 
ὃ ἂν τινες ξυνϑέμενοι καλεῖν καλῶσι, τῆς αὑτῶν φωνῆς μόριον ἐπιφϑεγγό- 
μενοι, ἀλλὰ ὀρϑότητά τινα τῶν ὀνομάτων πεφυχέναι χαὶ Ἕλλησι χαὶ βαρβά- 
ροις τὴν αὐτὴν ἅπασιν. Μαὶ). Απππηοη. ἃ. ἱπίοτρ. Ρ. 84, 22 ΒΌΒΕΘ, 

59. ΑΝΤΙΒΤΗΕΝΕΝ 
ΠΕΒ ἨΕΚΑΚΙΜΤΕΕΒ. 

Τιοο. ΥἹ 19 γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι [ϑΒ80. ἄοπι βοΚυϑῦκου] ᾿Αντισϑένεις 
τρεῖς" Ἡρακλείτειος εἷς, ἕτερος Ἐφέσιος καὶ ἹῬόδιός τις ἱστορικὸς [ἘἨ6 11114{{]. 
γε Ι. ΙΧ 16 (οὔοη Ά.. 61, 21). 

28} 
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4. ΤΕΠΚΊΡΡΟΞ. 
Α. ΓΕΒΕΝ ὈΝῸ ΓΠΕΗΒΕ. 

1. θιοο. ΙΧ 30---38. 

“1εύχιτιτιος ᾿Ελεάτης, ὡς δέ τινες, ᾿4βδηρίτης, κατ᾽ ἐνίους δὲ 80 

Μήλιος [1. “Πιλήσιος]" οὗτος ἤχουσε Ζήνωνος. 
ἤρεσχε δ᾽ αὐτῶι ἄπειρα εἶναι τὰ τιάντα χαὶ εἰς ἄλληλα μετα- 

βάλλειν, τό τε πᾶν εἶναι χενὸν χαὶ πλῆρες [σωμάτων]. τούς τε 

χόσμους γέίνεσϑαι σωμάτων εἰς τὸ χενὸν ἐμπιτιτόντων καὶ ἀλλή- 
λοις περιτελεχομένων᾽ ἔχ τὲ τῆς χινήσεως κατὰ τὴν αὔξησιν αὐτῶν 

10 γένεσϑαι τὴν τῶν ἀστέρων φύσιν. φέρεσϑαι δὲ τὸν ἥλιον ἐν μεέ- 
ζονε χύχλωιν στερὶ τὴν σελήνην" τὴν γῆν ὀχεῖσϑαι περὶ τὸ μέσον 
δινουμένην᾽ σχῆμά τε αὐτῆς τυμπανῶδες εἶναι. πρῶτός τε ἀτό- 

μους ἀρχὰς ὑπεστήσατο. ζκαὶ) χεφαλαιωδῶς μὲν ταῦτα᾽ ἐπὶ μέρους 
δὲ ὧδε ἔχει. τὸ μὲν πᾶν ἄπειρόν φησιν, ὡς προείρηται" τούὐ- 81 

16 του δὲ τὸ μὲν ττλῆρες εἶναι, τὸ δὲ χενόν, (ἃ) χαὶ στοιχεῖά φησι. 

χόσμους τε ἐκ τούτων ἀπείρους εἶναι χαὶ διαλύεσϑαι εἰς ταῦτα. 

γίνεσϑαι δὲ τοὺς χόσμους οὕτω" φέρεσϑαι χατὰ ἀποτομὴν ἔχ 

τοῦ ἀπείρου πολλὰ σώματα τταντοῖα τοῖς σχήμασιν εἰς μέγα 

χενόν, ἅπερ ἀϑροισϑέντα δίνην ἀπεργάζεσθαι μίαν, χαϑ᾽ ἣν 
20 προσχρούοντα (ἀλλήλοις) καὶ τταντοδατιῶς χυχλούμενα διαχρίνεσϑαι 

χωρὶς τὰ ὅμοια πρὸς τὰ ὅμοια. ἐσορρόπων δὲ διὰ τὸ πλῆϑος 
μηχέτιε δυναμένων περιφέρεσϑαι, τὰ μὲν λετιτὰ χωρεῖν εἰς τὸ ἔξω 
χενόν, ὥσπερ διαττώμενα᾽ τὰ δὲ λοιπὰ συμμένειν χαὶ περιτελεχό- 

μενα συγχατατρέχειν ἀλλήλοις καὶ ποιεῖν πρῶτόν τι σύστημα σφαι- 
25 ροειδές. τοῦτο δ᾽ οἷον ὑμένα ἀφίστασϑαι 80 ἀϊθ Ηά88.: υοπ δἰσἢ 82 

αδίγθηΠ 6} περιέχοντα ἐν ἑαυτῶι παντοῖα σώματα᾽ ὧν κατὰ τὴν 

τοῦ μέσου ἀντέρεισιν στεριδινουμένων λεπτὸν γενέσϑαι τὸν πέρεξ 
ὑμένα συρρεόντων ἀεὶ τῶν συνεχῶν χατ᾽ ἐπίψαυσιν τῆς δίνης. 

χαὶ οὕτω γενέσϑαι τὴν γῆν, συμμενόντων τῶν ἐνεχϑέντων ἐπὶ τὸ 

80ὺ μέσον. αὐτόν τε “τάλιν τὸν πιεριέχοντα οἷον ὑμένα αὔξεσϑαι χατὰ 

τὴν ἐπέχρυσιν ἰ ἐπτείσρυσιν Βτίορεγ)] τῶν ἔξωϑεν σωμάτων δένηι 
τε φερόμενον αὐτόν, ὧν ἂν ἐπιψαύσηι, ταῦτα ἐπιχτᾶσϑαι. τούτων 
δέ τινα συμτιλεχόμενα ποιεῖν σύστημα, τὸ μὲν πιρῶτον χάϑυγρον 

καὶ πτηλῶδες, ξηρανϑέντα χαὶ πιδριφερόμενα σὺν τῆι τοῦ ὅλου δίνηε, 
8ὅ εἶτ᾽ ἐχπτυρωϑέντα τὴν τῶν ἀστέρων ἀποτελέσαι φύσιν. εἶναι 88 

δὲ τὸν τοῦ ἡλίου χύχλον ἐξώτατον, τὸν δὲ τῆς σελήνης προσγειό- 

τατον, (τοὺς δὲ) τῶν ἄλλων μεταξὺ τούτων 5. ἀαρ. Τοπιοκτῖξ ο. δὅ 
Α 86]. χαὶ πάντα μὲν τὰ ἄστρα πυροῦσϑαι διὰ τὸ τάχος τῆς 

φορᾶς, τὸν δὲ ἥλιον χαὶ ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐχτυροῦσϑαι" τὴν δὲ 

φι 
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σελήνην τοῦ πυρὸς ὀλίγον μεταλαμβάνειν. ἐχλείσεειν δὲ ἥλιον χαὶ 

σελήνην (κ κ΄. τὴν δὲ λόξωσιν τοῦ ζωιδιακοῦ γενέσθαι τῶι 
χεχλίσϑαι τὴν γῆν πρὸς μεσημβρίαν' τὰ δὲ πρὸς ἄρχτωι ἀεί τε 
νίφεσϑαι χαὶ χατάψυχρα εἶναι χαὶ πήγνυσθαι. καὶ τὸν μὲν ἥλιον 
ἐχλείσεειν σπανίως, τὴν δὲ σελήνην συνεχῶς διὰ τὸ ἀνίσους εἶναι 

τοὺς χύχλους αὐτῶν. εἶναέ τὲ ὥσπερ γενέσεις χόσμου ἰχόσμων 
ΒοΒα6)] οὕτω χαὶ αὐξήσεις χαὶ φϑίσεις χαὶ φϑορὰς χατά τινα 

ἀνάγχην, ἣν ὁποία ἐστὶν (οὐ) διασαφεῖ. 
2. Ῥιοα. Χ 13 [Ερίοιιγοα 8θῦ, 19 []86π.] τοῦτον [ΕΡΙΚι] ᾿Απολλόδωρος ἐν 

Χρονιχοῖς [{τ.- 15 Φδοοῦν)} Ναυσιφάνους ἐχοῦσαί φησι καὶ Πραξιφάνους" αὐτὸς 
δὲ οὐ φησιν, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ ἐν τῆι πρὸς Εὐρύλοχον ἐπιστολὴν {{τ. 128]. ἀλλ᾽ 
οὐδὲ Δεὐχιππὸν τινα γεγενῆσϑαί φησι φιλόσοφον οὔτ᾽ αὐτὸς οὐϑ᾽ 
“Ἕρμαρχος, ὃν ἔνιοί φασι (καὶ ᾿ἀπολλόδωρος ὃ Ἐπικούρειος) διδάσχαλον 4ημο- 
χρίτου γεγενῆσϑαι. Κρ). ἁυηΐορη Β 1 Μψουθθηι. 

8, ΒΙΜΡῚ, Ρῃγ8. 25, 2 [ν 6]. οὔθη Κὶ, 842, 22] ὈΙΟΡΌΠΟΒ ν. ΑΡ. τὰ μὲν πλεῖστα 
συμπεφορημένως γέγραφε τὰ μὲν χατὰ ᾿Αναξαγόραν τὰ δὲ χατὰ Μεύχιπ- 
πον λέγων. 

4, Οτεμ. ϑίσομῃ. 1 θ4 Ρ. 858 Ρ, Παρμενίδης τοίνυν Ξενοφάνους ἀχουστὴς 

γίνεται, τούτου δὲ Ζήνων, εἶτα 4., εἶτα δημόχριτος. Με]. Ῥιοα. 1 18. ΓΧ, 84. 
5. [αΑπ1:εν.] Ηἴβυ. Ῥῃΐ]]ο5. 8 [Ὁ. 601, 9] τούτου [Ζθπο ν. ΕΠ04] δὲ Δ. ὃ 

᾿Αβδηρίτης ἀχουστὴς τὴν τῶν ἀτόμων εὕρεσιν ἐπινενόηκε πρῶτος. ΙΑΜΒΙ, Υ͂, 
Ῥ, 104 οἱ ἐκ τοῦ διδασκαλείου τούτου μάλιστα δὲ οἱ παλαιότατοι χαὶ αὐτῶι 
συγχρονίσαντες καὶ μαϑητεύσαντες τῶι Πυϑαγόραι πρεσβύτηι νέοι Φιλόλαός 
τε καὶ Εὔρυτος... Δεὐχιππὸς τε καὶ ᾿Αλχμαίων. ὙΖεΥΖ. ΟἸ]. ΠῚ 980 “ευχίππον 
τοῦ μαϑητοῦ Μελίσσου. 

θ. ΑΒΙΒΥ. πηθίδρῃγβ. ἃ 4. 986) 4 ,,.. δὲ χαὶ ὅ ἑταῖρος αὐτοῦ 4η- 
μόχριτος στοιχεῖα μὲν τὸ στιλῆρες χαὶ τὸ χενὸν εἶναξέ φασι, λέγον- 

τες τὸ μὲν ὃν τὸ δὲ μὴ ὄν, τούτων δὲ τὸ μὲν σπιλῆρες χαὶ στερεὸν 

τὸ ὄν, τὸ δὲ χενὸν χαὶ μανὸν τὸ μὴ ὄν (διὸ χαὶ οὐϑὲν μᾶλλον τὸ 

ὃν τοῦ μὴ ὄντος εἶναί φασιν, ὅτε οὐδὲ τὸ χενὸν τοῦ σώματος), 

αἴτια δὲ τῶν ὄντων ταῦτα ὡς ὕλην. χαὶ χαϑάτιερ οἱ ὃν :τοιοῦν- 
τες τὴν ὑποχειμένην οὐσίαν τἄλλα τοῖς πάϑεσιν αὐτῆς γεννῶσι, 

τὸ μανὸν χαὶ τὸ συχνὸν ἀρχὰς τυιϑέμενοι τῶν παϑημάτων, τὸν 

αὐτὸν τρότιον χαὶ οὗτοι τὰς διαφορὰς αἰτίας τῶν ἄλλων εἶναέ 

φασιν. ταῦτας μέντοι τρεῖς εἶναι λέγουσι, σχῆμά τε χαὶ τάξιν 

χαὶ ϑέσιν᾽ διαφέρειν γάρ φασι τὸ ὃν δυσμῶι καὶ διαϑιγῆι 

καὶ τροττῆι μόνον. τούτων δὲ ὁ μὲν δυσμὸς σχῆμά ἐστιν, ἡ δὲ 
διαϑιγὴ τάξις, ἡ δὲ τροπὴ ϑέσις᾽ διαφέρει γὰρ τὸ μὲν Α τοῦ Ν 
σχήματι, τὸ δὲ ΑΝ τοῦ ΝΑ τάξει, τὸ δὲ τὶ’, τοῦ Ν []. ΗἸ ϑέσει. 

σεερὶ δὲ χινήσεως, ὅϑεν ἢ πῶς ὑτιάρχει τοῖς οὖσι, χαὶ οὗτοι παρα- 

σελησίως τοῖς ἄλλοις δαιϑύμως ἀφεῖσαν. (ΒοΙρὶ νγλβ 5. 280, 40 {{. ἀθ6Υ 
αἴθ Ῥυ ΠΑΡΌΥΘΟΥ Δὐροάγαποκε 158}: ) Ατεχ. ἱπ Μοίδρη. 2. ἃ, δ. 30, 21 Ἠανάμποκ. 

λέγει μὲν περὶ Δευκίππου τε χαὶ Δημοκρίτου" οὗτοι γὰρ λέγουσιν ἀλληλοτυ- 
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πούσας καὶ χρονομένας πρὸς ἀλλήλας κινεῖσθαι τὰς ἀτόμους, πόϑεν μέντοι 
ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως τῆς τοῖς αϊο Ηᾶ88.; νογ. 26|161] χατὰ φύσιν, οὐ λέγουσιν. 
ἡ γὰρ κατὰ τὴν ἀλληλοτυπίαν βίαιός ἐστι κίνησις καὶ οὐ κατὰ φύσιν, ὑστέρα 
δὲ ἡ βίαιος τῆς κατὰ φύσιν. ῬΉΠΟΡ. ἀθ δηΐπιδ Ρ. 68, 8 Ηαγάᾷ. ῥυσμὸς λέξις 
ἐστὶν ᾿Αβόηρική, σημαίνει δὲ τὸ σχῆμα. 

7. ΑΕΙΒ., 46. ρθη. οὖ οουσ. ἃ 8. 824) 85 ὁδῶν δὲ μάλιστα χαὶ 
περὶ [826 1] πάντων ἕνὶ λόγωι διωρίχασι Δ. χαὶ 4ημόχριτος, 
ἀρχὴν ποιησάμενοι χατὰ φύσιν ἥπερ ἐστίν. ἐνίοις γὰρ τῶν ἀρ- 
χαίων [Ραγιηθηϊ 68] ἔδοξε τὸ ὃν ἐξ ἀνάγχης ἕν εἶναι χαὶ ἀχένητον᾽ 
τὸ μὲν γὰρ χενὸν οὐχ ὄν, χινηϑῆναι δ᾽ οὐχ ἂν δύνασϑαι μὴ ὄντος 

χενοῦ χεχωρισμένου, οὐδ᾽ αὖ “πολλὰ εἶναι μὴ ὄντος τοῦ διείργον- 

τος... [[οἱρὲ ἀΐθ 5. 112. 5. 35 πιϊίροί, 5..}.... 825" 28..1. δ᾽ ἔχειν 
ὠιήϑη λόγους [δἰπο ΤἼδογῖο)], οἵτινες πρὸς τὴν αἴσϑησιν ὅμολο- 
γούμενα λέγοντες οὐχ ἀναιρήσουσιν οὔτε γένεσιν οὔτε φϑορὰν οὔτε 
χένησιν χαὶ τὸ πτλῆϑος τῶν ὄντων. ὁμολογήσας δὲ ταῦτα μὲν τοῖς 
φαινομένοις, τοῖς δὲ τὸ ἕν χατασχευάζουσιν ὡς οὐχ ἂν χίνησιν 

οὖσαν ἄνευ χενοῦ, τό τε χενὸν μὴ ὃν καὶ τοῦ ὄντος οὐϑὲν μὴ ὄν 

φησιν εἶναι" τὸ γὰρ χυρίως ὃν σπιαμτιλῆρες ὄν. ἀλλ᾽ εἶναι τὸ 
τοιοῦτον οὐχ ἕν, ἀλλ᾽ ἄπειρα τὸ τιλῆϑος χαὶ ἀόρατα διὰ σμιχρό- 
τητὰα τῶν ὄγχων. ταῦτα δ᾽ ἐν τῶι χενῶι φέρεσϑαι (χενὸν γὰρ 

εἶναι), χαὶ συνιστάμενα μὲν γένεσιν τιοιεῖν, διαλυόμενα δὲ φϑοράν. 

ποιεῖν δὲ χαὶ πάσχειν ἦι τυγχάνουσιν ἁτιτόμενα᾽" ταύτηι γὰρ οὐχ 

ἕν εἶναι. χαὶ συντιϑέμενα δὲ χαὶ περιτιλεχόμενα γεννᾶν᾽ ἔχ δὲ 
τοῦ χατ᾿ ἀλήϑειαν ἑνὸς [8. Ῥατιηθηίάο5 1, 29] οὐχ ἂν γενέσϑαι τιλῆ- 
ϑὸς οὐδ᾽ ἐχ τῶν ἀληϑῶς πολλῶν ἕν, ἀλλ᾽ εἶναι τοῦτ᾽ ἀδύνατον" 

ἀλλ᾽, ὥσττερ Ἐμπεδοχλῆς καὶ τῶν ἄλλων τινές φασι πάσχειν διὰ 

πόρων, οὕτω τιᾶσαν ἀλλοίωσιν χαὶ τᾶν τὸ πάσχειν τοῦτον γένε- 
σϑαι τὸν τρότιον, διὰ τοῦ χενοῦ γινομένης τῆς διαλύσεως καὶ τῆς 

φϑορᾶς, ὁμοίως δὲ χαὶ τῆς αὐξήσεως, ὑπιεισδυομένων στερεῶν. 

σχεδὸν δὲ χαὶ Ἐμτιεδοχλεῖ ἀναγχαῖον λέγειν ὥσττερ χαὶ .(. φησιν. 
εἶναι γὰρ ἄττα στερεά, ἀδιαίρετα δέ, εἰ μὴ πάντηι τιόροι συνεχεῖς 

εἰσιν. τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον" οὐϑὲν γὰρ ἔσται ἕτερον στερεὸν :ταρὰ 

τοὺς “τόρους, ἀλλὰ πᾶν χενόν. ἀνάγχη ἄρα τὰ μὲν ἁπτόμενα εἶναι 

ἀδιαίρετα, τὰ δὲ μεταξὺ αὐτῶν κενά, οὗς ἐχεῖνος [Ἐπηρθάο 1658] λέ- 

γει πόρους. οὕτως δὲ χαὶ .1. λέγει περὶ τοῦ πτοιεῖν χαὶ πάσχειν. 

ἐνν 826524 ὥστιερ ἐν τῶι Τιμαίωι γέγραφε Πλάτων" τοσοῦτον γὰρ 
διαφέρει τοῦ μὴ τὸν αὐτὸν τρόγττον “Τ1ευχέσπιτεωι λέγειν, ὅτι ὁ μὲν 
[ΠρὺΚ.] στερεά, ὃ δὲ [Ρ]αίοι] ἐχέπεδα λέγει τὰ ἀδιαίρετα, χαὶ ὁ 
μὲν [1ι60Κ.}] ἀπείροις ὡρίσϑαι σχήμασι τῶν ἀδιαιρέτων στερεῶν 

ἔχαστον, ὁ δὲ [Ρ]αἰου)] ὡρισμένοις, ἐτιεὶ ἀδιαίρετά γε ἀμφότεροι 
λέγουσι χαὶ ὡρισμένα σχήμασιν. ἐκ δὴ τούτων αἱ γενέσεις καὶ αἱ 
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διαχρίσεις ““ευχέγιττων μὲν δύο τρότιοι ἂν εἶεν διά τὲ τοῦ χενοῦ 
χαὶ διὰ τῆς ἁφῆς (ταύτηι γὰρ διαιρετὸν ἕχαστον), Πλάτωνι δὲ 

κατὰ τὴν ἁφὴν μόνον" χενὸν γὰρ οὐχ εἶναέ φησι. (ῖθ86. β'66116 
τηοίηὐ [Α1.] ἀ6 ΜΧΕ 6. 980" 7 ἐν τοῖς ““ευχέτεπτου χαλουμένοις λόγοις.) 

5 8. ΒΊΜΡΙ,. Ρῃγ8. 28, 4 [8 ΤΒΘΟΡγ. ΡΒγ5. ορ. ἔτ. 8] .Ζ. δὲ ὁ Ἐλεάτης 
ἢ Πιλήσιος (ἀμφοτέρως γὰρ λέγεται τεερὶ αὐτοῦ) κοινωνήσας Παρ- 
μενίδηι τῆς φιλοσοφίας, οὐ τὴν αὐτὴν ἐβάδισε Παρμενίδηι καὶ 
Ξενοφάνει περὶ τῶν ὄντων ὅδόν, ἀλλ᾽ ὡς δοχεῖ τὴν ἐναντίαν. 
ἐχείνων γὰρ ἕν χαὶ ἀχίνητον χαὶ ἀγένητον καὶ ᾿τιεγεερασμένον στοι- 

10 οὔντων τὸ πᾶν χαὶ τὸ μὴ ὃν μηδὲ ζητεῖν συγχωρούντων, οὗτος 

ἄπειρα χαὶ ἀξὶ κινούμενα ὑττέϑετο στοιχεῖα τὰς ἀτόμους χαὶ τῶν 
ἐν αὐτοῖς σχημάτων ἄπειρον τὸ τιλῆϑος διὰ τὸ μηδὲν μᾶλλον 
τοιοῦτον ἢ τοιοῦτον εἶναι χαὶ γένεσιν χαὶ μεταβολὴν ἀδιάλειτιτον 
ἐν τοῖς οὖσι ϑεωρῶν. ἔτι δὲ οὐδὲν μᾶλλον τὸ ὃν ἢ τὸ μὴ ὃν 

15 ὑπάρχειν, χαὶ αἴτια ὁμοίως εἶναι τοῖς γινομένοις ἄμφω. τὴν γὰρ 

τῶν ἀτόμων οὐσίαν ναστὴν χαὶ 7τλήρη ὑπιοτιϑέμενος ὃν ἔλεγεν 

εἶναι καὶ ἐν τῶι χενῶι φέρεσθαι, ὅπερ μὴ ὃν ἐχάλει χαὶ οὐχ 

ἔλαττον τοῦ ὄντος εἶναί φησι. παρατιλησίως δὲ καὶ ὃ ἑταῖρος 

αὐτοῦ 4“ημόχριτος ὁ ᾿Αβδηρίτης ἀρχὰς ἔϑετο τὸ τιλῆρες χαὶ τὸ 

20 χενόν χτλ. Ὅσο ᾿οδᾶ, ὑγ. Π 87, 118 [Ὁ. 119] 2. »ίδιμπι δὲ ἱπαπδ; 

Ῥεογηοογϊίβ πεῖς ἐπ ἤοο δἱηι δ, Ἡ ΟΡΊΟΥ ἴθ σοίογῖδ. 

9. ΑΕΙΒΥ. ἀθ ρθη. οὖ οοῖτ ἃ 1. 814 21 “Ζημόχριτος δὲ καὶ ,Ί. ἐχ 
σωμάτων ἀδιαιρέτων τἄλλα συγχεῖσθαί φασι, ταῦτα δ᾽ ἄπειρα 
χαὶ τὸ τιλῆϑος εἶναι χαὶ τὰς μορφάς, αὐτὰ δὲ τιρὸς αὐτὰ διαφέ- 

25 ρεὶν τούτοις ἐξ ὧν εἰσι χαὶ ϑέσει χαὶ τάξει τούτων. 8155) θ Ζημ. 

δὲ χαὶ .1. πτοιήσαντες τὰ σχήματα τὴν ἀλλοίωσιν καὶ τὴν γένεσιν 
ἐχ τούτων ποιοῦσι, διαχρίσει μὲν χαὶ συγχρίσει γένεσιν χαὶ φϑο- 
ράν, τάξει δὲ χαὶ ϑέσει ἀλλοίωσιν. ἐπεὶ δ᾽ ὥὦιοντο τἀληϑὲς ἐν 
τῶι φαίνεσϑαι, ἐναντία δὲ χαὶ ἄπειρα τὰ φαινόμενα, τὰ σχήματα 

80 ἄπειρα ἐποίησαν, ὥστε ταῖς μεταβολαῖς τοῦ συγχειμένου τὸ αὐτὸ 

ἐναντίον δοχεῖν ἄλλωι χαὶ ἄλλωι, χαὶ μεταχινεῖσθαι μιχροῦ ἐμ- 

μειγνυμένου καὶ ὅλως ἕτερον φαίνεσθαι ἑνὸς μεταχινηϑέντος ἐκ 

τῶν αὐτῶν γὰρ τραγωιδία χαὶ χωμωιδία γένεται γραμμάτων. 

10. ΗἼΡΡΟΙ, τοῦ 1 12 [Ὁ. 604] ... δὲ Ζήνωνος ἑταῖρος οὐ τὴν 1 

86 αὐτὴν δόξαν διετήρησεν, ἀλλά φησιν ἄπειρα εἶναι χαὶ ἀεὶ χινού- 
μενα χαὶ γένεσιν χαὶ μεταβολὴν συνεχῶς οὖσαν. στοιχεῖα δὲ λέγει 
τὸ “τλῆρες χαὶ τὸ χενόν. χόσμους δὲ (ὧδελ γίνεσθαι λέγει" ὅταν ἃ 
εἰς μέγα χενὸν ἐχ τοῦ περιέχοντος ἀϑροισϑῆι πολλὰ σώματα 

χαὶ συρρυῆι, πιροσχρούοντα ἀλλήλοις συμτιλέχεσϑαι τὰ ὁμοιοσχήμονα 

40 καὶ σεαρατιλήσια τὰς μορφάς, καὶ πιεριτειλεχϑέντων εἰς ἕτερα [ἄστρα ἢ) 
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γίνεσθαι, αὔξειν δὲ καὶ φϑίνειν διὰ τὴν ἀνάγχην. τίς δ᾽ ἄν εἴη 
ἡ ἀνάγχη, οὐ διώρισεν. 

11. Οτο. Δοδα, ρῥγ. ΠΠ| 81,118 [Ὁ 119; φυ7 βοῦθη Ῥαττηθηϊάθβ απ οι ΚΥΙΓ]) 

Ι,. ριον οἐ ἵπαηθ. ἄρ ἄθρουν. παί. 1 24, 00 ἰϑέα οηΐηι βαφίξια Ἰεπιοογιϊ, δῖυς 

οἰίαηι απΐο Γι εμοὶρρί, 6886 οογριδοιῖα χμαράαηι ἰευῖα, αἴἰα ἀβρεγα, γεδιια αἴΐα, 
ραγέϊηι απΐεηι απσιϊαία, παπιαία φιαράανι οἑ φιιαδὶ αὐπηοα, εα ᾿ῖβ8 εἤεοίνιηι 6888 

οαρίνε αἰχι ἐογγαηι ἡμεἴο σοσοπίς παΐιγα, 86 οοποιγϑιι χμοάαηι ζογϑμλίο: πανς 

ἐμ ορίπίοποηι, (΄. Ψεϊϊεὶ, ἰδηιο αὐ παῆς αοέαΐεηι ρεγπαϊδέϊ [ν86]. Το, ἀο γα 
10, 8 ἰηϑί. αἷν, 1Π 17,22]. 

12. ΑΕτ. 1 8, 14 [0.. 285] “4. Μιλήσιος ἀρχὰς καὶ στοιχεῖα τὸ πλῆρες καὶ 
τὸ χενὸν υρὶ.1 14,8. Οτμεμ. Ῥγοίυ. 66 ὑ. δ1 Ρ. 

18. βϑτμρι, ρῆγβ. Ρ. 925, 10 β4]4ᾳ. οἱ δὲ τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον τομῆς ἀπε- 
γνωχότες, ὡς οὐ δυναμένων ἡμῶν ἐπ᾽ ἄπειρον τεμεῖν χαὶ ἐκ τούτου πιστώ- 
σασϑαι τὸ ἀκατάληχτον τῆς τομῆς, ἐξ ἀδιαιρέτων ἔλεγον ὑφεστάναι τὰ σώματα 
χαὶ εἰς ἀδιαίρετα διαιρεῖσϑαι. πλὴν ὅτι Λεύχιππος μὲν καὶ δΔημόχριτος οὐ 
μόνον τὴν ἀπάϑειαν αἰτίαν τοῖς πρώτοις σώμασι τοῦ μὴ διαιρεῖσϑαι νομί- 
ζουσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ σμικρὸν καὶ ἀμερές, Ἐπίχουρος [{τ. 268] δὲ ἵστερον ἀμερῆ 
μὲν οὐχ ἡγεῖται, ἄτομα δὲ αὐτὰ διὰ τὴν ἀπάϑειαν εἶναί φησι. χαὶ πολλαχοῦ 
μὲν τὴν Λευκίππου καὶ δΔδημοχρίτου δόξαν ὃ ᾿Αριστοτέλης διήλεγξεν, καὶ δι᾿ 
ἐχείνους ἴσως τοὺς ἐλέγχους πρὸς τὸ ἀμερὲς ἐνισταμένους ὃ ̓ Επίχουρος ὕστερον 
μὲν γενόμενος, συμπαϑῶν δὲ τῆι “ευχίππου χαὶ Δημοχρίτου δόξηι περὶ τῶν 
πρώτων σωμάτων, ἀπαϑῆ μὲν ἐφύλαξεν αὐτά, τὸ δὲ ἀμερὲς αὐτῶν παρείλετο, 
ὡς διὰ τοῦτο ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐλεγχομένων. 

14. --- -- ». 86,1 οἱ δὲ περὶ “εύκιππον χαὶ Δημόχριτον τὰ ἐλάχιστα 
πρῶτα σώματα ἄτομα χαλοῦντες χατὰ τὴν τῶν σχημάτων αὐτῶν χαὶ τῆς 
ϑέσεως καὶ τῆς τάξεως διαφορὰν τὰ μὲν ϑερμὰ γίνεσϑαι χαὶ πύρια τῶν σω- 
μάτων, ὅσα ἐξ ὀξυτέρων χαὶ λεπτομερεστέρων καὶ κατὰ ὁμοίαν ϑέσιν κειμένων 
σύγχειται τῶν πρώτων σωμάτων, τὰ δὲ ψυχρὰ καὶ ὑδατώδη, ὅσα ἐκ τῶν ἐναν- 
τίων, καὶ τὰ μὲν λαμπρὰ καὶ φωτεινά, τὰ δὲ ἀμυδρὰ καὶ σχοτεινά. 6. ὁ8610 
Ρ. 242, 15 Ηοΐ. οὐδὲ ὡς διωρισμένα ἄπειρα τῶι πλήϑει δυνατὸν εἶναι τὰ 
στοιχειώδη σώματα, ὡς οἱ περὶ “εύχιππον καὶ Δημόκριτον ὑπετίϑεντο πρὸ 
αὐτοῦ γεγονότες καὶ μετ᾽ αὐτὸν Ἐπίχουρος. οὗτοι γὰρ ἔλεγον ἀπείρους εἶναι 
τῶι πλήϑει τὰς ἀρχὰς ἃς καὶ ἀτόμους καὶ ἀδιαιρέτους ἐνόμιζον χαὶ ἀπαϑεῖς 
διὰ τὸ ναστὰς εἶναι χαὶ ἀμοίρους τοῦ κενοῦ" τὴν γὰρ διαίρεσιν κατὰ τὸ 
χενὸν τὸ ἐν τοῖς σώμασιν ἔλεγον γίνεσϑαι, ταύτας δὲ τὰς ἀτόμους ἐν ἀπείρωι 

τῶι χενῶι χεχωρισμένας ἀλλήλων καὶ διαφερούσας σχήμασί τε καὶ μεγέϑεσι 
καὶ ϑέσει χαὶ τάξει φέρεσϑαι ἐν τῶι χενῶι καὶ ἐπικαταλαμβανοίσας ἀλλήλας 
συγχρούεσϑαι καὶ τὰς μὲν ἀποπάλλεσϑαι, ὅπηι ἂν τύχωσιν, τὰς δὲ περιπλέ- 
χεσϑαι ἀλλήλαις κατὰ τὴν τῶν σχημάτων χαὶ μεγεϑῶν καὶ ϑέσεων καὶ τάξεων 
συμμετρίαν καὶ συμβαίνειν [καὶ] οἵτως τὴν τῶν συνϑέτων γένεσιν ἀποτελεῖσϑαι. 

158. Αττὶ 1 18, 8. [Ὁ 816] “. Δημόχριτος ... ᾿Ἐπίχουρος τὰ μὲν ἄτομα 
ἄπειρα τῶι πλήϑει, τὸ δὲ χενὸν ἄπειρον τῶι μεγέϑει. ΑπιθΥ᾽. ἀ6 οδοῖο "4 
808 4 οὐδ᾽ ὡς ἕτεροί τινες λέγουσιν, οἷον “1. τε καὶ ημ. ὃ ̓ Αβδηρίτης, εὔλογα 
τὰ συμβαίνοντα" φασὶ γὰρ εἶναι τὰ πρῶτα μεγέϑη πλήϑει μὲν ἄπειρα, μεγέ- 
ϑει δὲ ἀδιαίρετα, καὶ οὔτ᾽ ἐξ ἑνὸς πολλὰ γίγνεσϑαι οὔτε ἐκ πολλῶν ἕν, ἀλλὰ 
τῆι τούτων συμπλοχῆι καὶ περιπαλάξει [80 ϑηρ]. ἃ. ὁδοῖο 009, 25 ΠῈ (ν6!]. 
Θοιμο κυ ὁ. δ5 Β ἔτ, 1685): ἐπαλλάξει οὔον περιπλέξει ἀἰο Ηἀ58. ἃ. Αὐῖβί,). τρόπον 
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γάρ τινα καὶ οὗτοι πάντα τὰ ὄντα ποιοῖσιν ἀριϑμοὲς χαὶ ἐξ ἀριϑμῶν" καὶ 

γὰρ εἰ μὴ σαφῶς δηλοῦσιν, ὅμως τοῦτο βούλονται λέγειν. καὶ πρὸς τούτοις, 

ἐπεὶ διαφέρει τὰ σώματα σχήμασιν, ἄπειρα δὲ τὰ σχήματα, ἄπειρα καὶ τὰ 

ἁπλᾶ σωματά φασιν εἶναι. ποῖον δὲ χαὶ τί ἑχάστου τὸ σχῆμα τῶν στοιχείων, 
οὐϑὲν ἐπιδιώρισαν, ἀλλὰ μόνον τῶι πυρὶ τὴν σφαῖραν ἀπέδωχαν" ἀέρα δὲ χαὶ 
ὕδωρ καὶ τἄλλα μεγέϑει χαὶ μικρότητι διεῖλον, ὡς οὖσαν αὐτῶν τὴν φύσιν οἷον 
πανσπερμίαν πάντων τῶν στοιχείων. 

10. --- --  Γ 2. 800) 8 διὸ χαὶ Δευχίππωι καὶ Δημοχρίτωι τοῖς λέγουσιν 

ἀεὶ κινεῖσϑαι τὰ πρῶτα σώματα ἐν τῶι χενῶι καὶ τῶι ἀπείρωι, λεχτέον τίνα 
χίνησιν χαὶ τίς ἣ κατὰ φύσιν αὐτῶν κίνησις. ΒΊΜΡΙ,. 2. ἃ, 5, ὅ88, 20 ἔλεγον 
ἀεὶ χινεῖσϑαι τὰ πρῶτα κατ᾽ αὐτοὺς σώματα, τουτέστι τὰς ἀτόμους, ἐν τῶι 
ἀπείρωι κενῶι βίαι. 

11. ΒΕ ν. ἱττίβ. 12 [Π), 064] ταῦτα γάρ τοι πάντα ὃ Λ. λῆρον ἡγούμενος 
ἀρχὰς εἶναί φησι τὰ ἀπειρα χαὶ ἀ(ει)κίνητα καὶ ἐλάχιστα" χαὶ τὰ μὲν λεπτο- 
μερὴῆ ἄνω χωρήσαντα πῦρ καὶ ἀέρα γενέσϑαι, τὰ δὲ παχυμερὴ κάτω ὑποστάντα 
ὕδωρ καὶ γῆν. 

18, ΑΕιβυ. Μοίαρἢ. Δ 6. 1011} 81 διὸ ἔνιοι ποιοῦσιν ἀεὶ ἐνέργειαν οἷον 
4. καὶ Πλάτων" ἀεὶ γὰρ εἶναί φασι κίνησιν. ἀλλὰ διὰ τί χαὶ τίνα [πᾶπηι]. 
κίνησιν], οὐ λέγουσιν οὐδ᾽, εἰ ὡδὶ (η} ὡδί, τὴν αἰτίαν. 

19. --- ἀθ ὁδοῖο Α 1. 216» 29 εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ λέγει 
Δημόχριτος καὶ Δ. διωρισμένα τῶι χενῶι, μίαν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων τὴν 
χίνησιν. διώρισται μὲν γὰρ τοῖς σχήμασιν" τὴν δὲ φύσιν εἶναί φασιν αὐτῶν 
μίαν ὥσπερ ἂν εἰ χρυσὸς ἕκαστον εἴη κεχωρισμένος. ῬἢγΒ. Δ 8. 218. 21 οἱ δ᾽ 
ἄνϑρωποι βούλονται χενὸν εἶναι διάστημα, ἐν ὧι μηδέν ἐστι σῶμα αἰσϑητόν" 
οἰόμενοι δὲ τὸ ὃν ἅπαν εἶναι σῶμά φασιν, ἐν ὧι ὅλον μηδέν ἐστι, τοῦτ᾽ εἶναι 
χενόν. διὸ τὸ πλῆρες ἀέρος κενὸν εἶναι. οὔχουν τοῦτο δεῖ δεικνύναι, ὅτι ἔστι 
τι ὃ ἀήρ [πὶθ Απαχάρόγαβ 8. ΟΌθη 3183, 421, ἀλλ᾽ ὅτε οὐχ ἔστι διάστημα ἕτερον 
τῶν σωμάτων οὔτε χωριστὸν οὔτε ἐνεργείαι ὄν, ὃ διαλαμβάνει τὸ πᾶν σῶμα, 
ὥστ᾽ εἶναι μὴ συνεχές, καϑάπερ λέγει Δημόχριτος καὶ Δ. καὶ 1213} ἕτεροι 
πολλοὶ τῶν φυσιολόγων, ἢ καὶ εἴ τι ἔξω τοῦ παντὸς σωματός ἐστιν ὄντος 
συνεχοῦς. οὗτοι μὲν οὖν οὐ κατὰ ϑύρας πρὸς τὸ πρόβλημα ἀπαντῶσιν, ἀλλ᾽ 
οἱ φάσχοντες εἶναι [πἴη]. τὸ κενόν] μᾶλλον. λέγουσι δ᾽ ἕν μὲν (1) ὅτι κίνησις 
ἡ κατὰ τόπον οὐχ ἂν εἴη (αὕτη δ᾽ ἐστὲ φορὰ καὶ αὔξησις) . .. ἕνα μὲν οὖν 
τρόπον ἐχ τούτων δεικνύουσιν ὅτι ἔστι τι χενόν. ἄλλον δ᾽ (2) ὅτι φαίνεται 
ἔγια συνιόντα καὶ πιλούμενα ... ἔτι δὲ (8) χαὶ ἡ αἴξησις δοκεῖ πᾶσι γίγνεσθαι 
διὰ χενοῦ ... μαρτύριον δὲ χαὶ (4) τὸ περὶ τῆς τέφρας ποιοῦνται, ἡ δέχεται 
ἴσον ὕδωρ ὅσον τὸ ἀγγεῖον τὸ χενόν. 1---.Ὁὃ σίοδε ἀοιηροῦ Ον. 0.1 1282 ἔ, ἄθπ 
1.., 4 ἄοπι οι κυ. 

20. ΚΙΡΙ,. Ρῃγ8. 648, 12... οἱ περὶ Δημόκριτον χαὶ Δεύχιππον ἔλεγον, 
οὐ μόνον ἐν τῶι κόσμωι χενὸν εἶναί τι λέγοντες, ἀλλὰ καὶ ἔξω τοῦ κόσμου. 

21. Δεν. Π 1, 8 [Ὁ.Ψ 3217] “Δ. Δημόχριτος ᾿Επίχουρος ἀπείρους χύσμους 
ἐν τῶι ἀπείρωι κατὰ πᾶσαν περιαγωγήν. ϑΙΜΡῚ. ἄθ ὁΔ6 10 Ρ. 202,10 Δ. δὲ καὶ 
Δημόχριτος ἀπείρους τῶι πλήϑει τοὺς κόσμους ἐν ἀπείρωι τῶι κενῶι καὶ ἐξ 
ἀπείρων τῶι πλήϑει τῶν ἀτόμων συνίστασϑαί φησι. 

22. Απτ. 1Π| 2,2 [Ὁ. 8329] “Δ. καὶ Δημόχριτος σφαιροειδῇ τὸν κόσμον. 
8, 2 [Ὁ.. 380] “. δὲ χαὶ Δημόχριτος καὶ Ἐπίχουρος οὔτ᾽ ἔμψυχον οὔτε προνοίαι 
διοικεῖσθαι, φύσει δέ τινι ἀλόγωι, ἐκ τῶν ἀτόμων συνεστῶτα [πϑτη]. τὸν κόσμον]. 
4, θ [Ὁ. 3831) ᾿ἀναξίμανδρος ... 4. φϑαρτὸν τὸν κόσμον. 
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28. Απτ. Π 1, 2 [Ὁ. 836] Δ. χαὶ Δημόχριτος χιτῶνα κύχλωι χαὶ ὑμένα 
περιτείνουσι τῶι κόσμωι διὰ τῶν ἀγχιστροειδῶν ἀτόμων συμπεπλεγμένον. 
γεὶ. τειχέων κιϑῶνες Ἠογοᾶοί. ὙΠ 139. 

24, ---ἴ 4 [Ὁ..289; ὕβοῃ. Ερίοιιν. ἔτ. 808] ὃ τοίνυν χόσμος συνέστη περε- 
χεχλασμένωι σχήματι ἐσχηματισμένος τὸν τρόπον τοῦτον" τῶν ἀτόμων σωμάτων 
ἀπρονόητον καὶ τυχαίαν ἐχόντων τὴν κίνησιν συνεχῶς τε καὶ τάχιστα χινου- 
μένων, εἰς τὸ αὐτὸ πολλὰ σώματα συνηϑροίσϑη καὶ διὰ τοῦτο ποικιλίαν 
ἔχοντα χαὶ σχημάτων καὶ μεγεϑῶν. ἀϑροιζομένων δ᾽ ἐν ταὐτῶι τούτων 
τὰ μὲν ὅσα μείζονα ἦν καὶ βαρύτερα πάντως ὑπεχάϑιζεν᾽ ὅσα δὲ μικρὰ καὶ 
περιφερῆ καὶ λεῖα καὶ εὐόλισϑα, ταῦτα καὶ ἐξεϑλίβετο κατὰ τὴν σύνοδον τῶν 
ἀτόμων εἴς τε τὸ μετέωρον ἀνεφέρετο. ὡς δ᾽ οὖν ἐξέλειπε μὲν ἡ πληχτικὴ 
δύναμις μετεωρίζουσα οὐκέτι τε ἦγεν ἡ πληγὴ πρὸς τὸ μετέωρον, ἐκωλύετο 
δὲ ταῦτα χάτω φέρεσϑαι, ἐπιέζετο πρὸς τοὺς τόπους τοὺς δυναμένους δέξασϑαι" 
οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ πέριξ, καὶ πρὸς τούτοις τὸ πλῆϑος τῶν σωμάτων περιεχλᾶτο. 
περιπλεκόμενά τε ἀλλήλοις κατὰ τὴν περίκλασιν τὸν οὐρανὸν ἐγέννησε. τῆς 
δ᾽ αὐτῆς ἐχόμεναι φύσεως αἱ ἄτομοι ποικίλαι οὖσαι, καϑὼς εἴρηται, πρὸς τὸ 
μετέωρον ἐξωθούμεναι τὴν τῶν ἀστέρων φύσιν ἀπετέλουν. τὸ δὲ πλῆϑος 
τῶν ἀναϑυμιωμένων σωμάτων ἔπληττε τὸν ἀέρα καὶ τοῦτον ἐξέϑλιβε. πνευ- 
ματούμενος δὲ οὗτος χατὰ τὴν κίνησιν καὶ συμπεριλαμβάνων τὰ ἄστρα συμ- 
περιῆγεν αὐτὰ καὶ τὴν νῦν περιφορὰν αὐτῶν μετέωρον ἐφύλαττε᾽ χάπειτα ἐκ 
μὲν τῶν ὑποχαϑιζόντων ἐγεννήϑη ἡ γῆ, ἐκ δὲ τῶν μετεωριζομένων οὐρανός, 
πῦρ, ἀήρ. πολλῆς δὲ ὕλης ἔτι περιειλημμένης ἐν τῆι γῆι πυχνουμένης τε 
ταύτης κατὰ τὰς ἀπὸ τῶν πνευμάτων πληγὰς καὶ τὰς ἀπὸ τῶν ἀστέρων 
αὔρας προσεϑλίβετο πᾶς ὃ μιχρομερὴς σχηματισμὸς ταύτης καὶ τὴν ὑγρὰν 
φύσιν ἐγέννα" ῥευστικῶς δὲ αὕτη διαχειμένη κατεφέρετο πρὸς τοὺς κοίλους 
τόπους καὶ δυναμένους χωρῆσαί τε χαὶ στέξαι, ἢ καϑ᾽ αὑτὸ τὸ ὕδωρ ὑποστὰν 
ἐχοίλαινε τοὺς ὑποχειμένους τόπους" τὰ μὲν οὖν χυριώτατα μέρη τοῦ κόσμου 
τὸν τρόπον τοῦτον ἐγεννήϑη. ὈΪΐΪδ δὰ8 ἘΡΙΪΚαγοίβοιιογ ΦΌ01}16 ρΟΠ]ΠΟββοπθ Κοβ- 
πποροπΐο μαῦ Πομᾶο ΚΊ, ϑολν. 1 209 1 τηῖέ ὙΥ̓ΔΒΥΒΟ ΘΟ κοῖς δυῦ ἄρῃ Μέγας ὁιά- 
χκοσμος τυγϊοκροαῃγε (νρ]. Ἐπιροᾶ. Α 49. 66 5. 109,20, 111, 84). ἘρΙκαγ Ὀ6- 
το κϑίο σε ἄθῃ ἢ]. διάκ. ἀρ! οἢ ορ. ΠΕ [Ὀ΄ορ. Χ 88---ο0 Ρ. 87,1 ὕ5.} χόσμος 
ἐστὶ περιοχή τις οὐρανοῦ ἄστρα τε καὶ γῆν καὶ πάντα τὰ φαινόμενα περι- 
ἔχουσα ἀποτομην ἵν). 1 8. 850, 117] ἔχουσα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου καὶ λήγουσα 
ἢ ἐν περιαγομένωι ἡ ἐν στάσιν ἔχοντι καὶ στρογγύλην ἡ τρίγωνον [νΕ]. ΟΌΘἢ 
5, 88 6. 6] ἢ οἵαν δήποτε περιγραφήν --. ὅτι δὲ χαὶ τοιοῦτοι κόσμοι εἰσὶν 
ἄπειροι τὸ πλῆϑος, ἔστι χαταλαβεῖν, καὶ ὅτι ὃ τοιοῦτος δύναται κόσμος γίνεσϑαι 
καὶ ἐν κόσμωι καὶ μετακοσμίωι ὃ λέγομεν μεταξὺ χόσμων διάστημα ἐν πολυ- 
κένωι τόπωι καὶ οὐχ ἐν μεγάλωι καὶ εἰλικρινεῖ χενῶι, καϑάπερ τινές φασιν, 
ἐπιτηδείων τινῶν σπερμάτων ῥυέντων ἀφ᾽ ἑνὸς χοσμου ἢ μεταχοσμίου ἢ καὶ 
ἀπὸ πλειόνων κατὰ μικρὸν προσϑέσεις τε καὶ διαρϑρώσεις καὶ μεταστάσεις 
ποιούντων ἐπ᾿ ἄλλον τόπον ... οὐ γὰρ ἀϑροισμὸν δεῖ μόνον γενέσϑαι οὐδὲ 
ὀῖνον ἐν ὧι ἐνδέχεται κόσμον γίνεσϑαι κενῶι κατὰ τὸ δοξαζόμενον ἐξ ἀνάγχης, 
αὐὔξεσϑαί τε ἕως ἂν ἑτέρωι προσχρούσηι, καϑάπερ τῶν φυσιχῶν χα- 
λουμένων φησί τις. τοῦτο γὰρ μαχόμενόν ἐστι τοῖς φαινομένοις. 

26. --- ΤΠ, 10 [Ὁ.. 869] Δ. πυρὸς ἐναποληφϑέντος νέφεσι παχυτάτοις ἔχπτω- 
σιν ἰσχυρὰν βροντὴν ἀποτελεῖν ἀποφαίνεται. Απᾶοτβ ΒοιηοΚυϊῦ, νρ]. 6. δὅ Α 98. 

260. -- --- 10 περὶ σχήματος γῆς ἃ 4 [Ὁ.. 317] Δ. τυμπανοειδῆ. ΑΠΑΘΙΒ 
Ῥοιμοκηί, νεῖ]. ο, δδ Α 94. 

Ι 



10 

16 

Α. 28-88. ΓΕΉΗΝΕ. 868 

21. --- - 12, 1 [Ὁ. 3117] “1. παρεχπεσεῖν τὴν γῆν εἰς τὰ μεσημβρινὰ μέρη 

διὰ τὴν ἐν τοῖς μεσημβρινοῖς ἀραιότητα, ἅτε δὴ πεπηγότων τῶν βορείων διὰ 

τὸ χατεψῦχϑαι τοῖς χρυμοῖς, τῶν δὲ ἀντιϑέτων πεπυρωμένων. Κρ. Α 1 
5. 851,2. Απᾶρυβ Πριμοκυῖϊζ, νρ]. ὁ. δὅ Α 96. 

28. ΑΕιβτ. ἀθ δηΐπια Α 2 4041 Δημόχριτος μὲν πῦρ τι καὶ ϑερμόν 
φησιν αὐτὴν εἶναι [πᾶτηϊ]. τὴν ψυχύ.}" ἀπείρων γὰρ ὄντων σχημάτων καὶ ἀτό- 

μων [τὰ σφαιροειδῆ πῦρ καὶ ψυχὴν λέγει οἷον ἐν τῶι ἀέρι τὰ καλούμενα ξὺύ- 
σματα ἃ φαίνεται ἐν ταῖς διὰ τῶν ϑυρίδων ἀκτῖσιν, ὧν) τὴν μὲν πανσπερμίαν 
στοιχεῖα λέγει τῆς ὅλης φύσεως ( ὁμοί ως δὲ καὶ 4.) τούτων δὲ τὰ σφαιροειδῆ 

ψυχήν, διὰ τὸ μάλιστα διὰ παντὸς δύνασϑαι διαδύνειν τοὺς τοιούτους δυσμοὺς 
χαὶ χινεῖν τὰ λοιπὰ κινούμενα καὶ αὐτά, ὑπολαμβάνοντες τὴν ψυχὴν εἶναι τὸ 
παρέχον τοῖς ζώιοις τὴν χίνησιν. διὸ χαὶ τοῦ ζῆν ὅρον εἶναι τὴν ἀναπνοήν. 
συνάγοντος γὰρ τοῦ περιέχοντος τὰ σώματα καὶ ἐχϑλίβοντος τῶν σχημάτων 
τὰ παρέχοντα τοῖς ζώιοις τὴν κίνησιν διὰ τὸ μηδ᾽ αὐτὰ ἠρεμεῖν μηδέποτε, 
βοήϑειαν γίγνεσϑαι ϑύραϑεν ἐπεισιόντων ἄλλων τοιούτων ἐν τῶι ἀναπνεῖν" 
χωλύειν γὰρ αὐτὰ καὶ τὰ ἐνυπάρχοντα ἐν τοῖς ζώιοις ἐχκρίνεσϑαι, συνανείρ- 
γοντα τὸ συνάγον χαὶ πηγνύον᾽ καὶ ζὴν δὲ ἕως ἂν δύνωνται τοῦτο ποιεῖν. 
16 δηῦκο Ο]οββο τὰ σφαιροειδὴ -- ἀκτῖσιν Ὀθπαίχὺ 85 "11 Γοἰροπᾶθ Βοϊβρίοὶ 
ἄογ ξύσματα (8. Οὔθῃ 83. 289, 28). Απτ. ΤΥ 8,1 [Ὁ. 388] .41. ἐκ πυρὸς εἶναι 
τὴν ψυχήν. 

29. ΑΕτ᾿ ΙΥ͂ 18,1 [Ὁ. 403] 4., Δημόκριτος, ᾿Επίχουρος κατὰ εἰδώλων 
εἴσχρισιν οἴονται τὸ ὁρατικὸν συμβαίνειν πάϑος. Ατεχ. ἀρ. Βθηῆδι ἢ. 24, 14 
λέγει γὰρ Δημόχριτος τὸ δρᾶν εἶναι τὸ τὴν ἔμφασιν τὴν ἀπὸ τῶν δρωμένων 
δέχεσϑαι᾽ ἔστι δὲ ἔμφασις τὸ ἐμφαινόμενον εἶδος ἐν τῆι κόρηι, ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐν τοῖς ἄλλοις τῶν διαφανῶν, ὅσα οἷά τε τὴν ἔμφασιν φυλάττειν ἐν αὑτοῖς. 
ἡγεῖται δὲ αὐτός τε καὶ πρὸ αὐτοῦ Δ. καὶ ὕστερον δὲ οἱ περὶ τὸν Ἐπί- 
κουρον εἰδωλά τινα ἀπορρέοντα ὁμοιόμορφα τοῖς ἀφ᾽ ὧν ἀπορρεῖ (ταῦτα δέ 
ἐστι τὰ ὁρατά) ἐμπίπτειν τοῖς τῶν ὁρώντων ὀφϑαλμοῖς χαὶ οὕτως τὸ δρᾶν 
γίνεσϑαι. ὅ0,12 εἴδωλα γάρ τινὰ ὁμοιόμορφα ἀπὸ τῶν δρωμένων συνεχῶς 
ἀπορρέοντα χαὶ ἐμπίπτοντα τῆι ὄψει τοῦ δρᾶν ἠιτιῶντο. τοιοῦτοι δὲ ἦσαν 

οἵ τε περὶ Δεύκιππον καὶ Δημόχριτον, οἱ χαὶ ἐκ τῆς τῶν ἀοράτων διὰ μι- 
κρότητα παραϑέσεως τὴν τῶν μεταξὺ χρωμάτων φαντασίαν ἐποίουν. 

80. ΑΕτ. ΤΥ 8, ὅ [Ὁ. 3894] “. Δημόκριτος τὰς αἰσϑήσεις καὶ τὰς νοήσεις 
ἑτεροιώσεις εἶναι τοῦ σώματος. 8, 10 4., Δημόκριτος, Ἐπίκουρος τὴν αἴσϑησιν 
χαὶ τὴν νόησιν γίνεσϑαι εἰδώλων ἔξωϑεν προσιόντων. μηδενὶ γὰρ ἐπιβάλλειν 
κηδετέραν χωρὶς τοῦ προσπίπτοντος. 

81. -- -α 14,2 [Ὁ. 4056] “., δΔημόχριτος, Ἐπίκουρος τὰς κατοπτρικὰς 
ἐμφάσεις γίνεσϑαι χατ᾽ εἰδώλων ἐνστάσεις, ἅτινα φέρεσϑαι μὲν ἀφ᾽ ἡμῶν, 
συνίστασϑαι δὲ ἐπὶ τοῦ χατόπτρου κατ᾿ ἀντεπιστροφῆν. 

82. -- -- 9, 8 [Ὁ. 391) οἱ μὲν ἄλλοι φύσει τὰ αἰσϑητά, Δ. δέ, Δημόκριτος 
καὶ Διογένης νόμωι, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ δόξηι χαὶ πάϑεσι τοῖς ἡμετέροις. μηδὲν 

δ᾽ εἶναι ἀληϑὲς μηδὲ καταληπτὸν ἐκτὸς τῶν πρώτων στοιχείων, ἀτόμων χαὶ 
χενοῦ. ταῦτα γὰρ εἶναι μόνα φύσει, τὰ δ᾽ ἐκ τούτων ϑέσει καὶ τάξει χαὶ 

σχήματι διαφέροντα ἀλλήλων συμβεβηκότα. 
38. ἘΡΙΡΗΑΝ. δᾶγν. ἤδογ. ΠῚ 2, 9 [Ὁ. 890] “. ὃ Μιλήσιος, κατὰ δέ τινας 

Ἐλεάτης, καὶ οὗτος ἐριστικός. ἐν ἀπείρωι καὶ οὗτος τὸ πᾶν ἔφη εἶναι, κατὰ 
φαντασίαν δὲ χαὶ ὁόχησιν τὰ πώντα γίνεσϑαι καὶ μηδὲν κατὰ ἀλήϑειαν, ἀλλ᾽ 
ουτω φαίνεσϑαι κατὰ τὴν ἐν τῶι ὕδατι κὠωπην. 



964 584. ΓΕΌΚΤΡΡΟΒ. ΑΔ. 84---391. ΓΕΉΗΗΕ. Β. ΕἙ. 1. 

84, Αττ. Υ͂ 2δ (ποτέρου ἐστὶν ὕπνος καὶ ϑάνατος, ψυχῆς ἢ σώματος!) ὶ 8 
[Ὁ.. 481] “εύκιππος Τ οὐ μόνον [ὕπνον σώματος γίνεσϑαι, ἡ ἀλλὰ κράσει [ἀπο- 
κρίσει) τοῦ λεπτομεροῦς πλείονι τῆς εἰσχρίσεως τοῦ ψυχιχοῦ ϑερμοῦ" (οὗ 
τὸν πλεονασμὸν αἴτιον ϑανάτου" ταῦτα δὲ εἶναι πάϑη σώματος, οὐ ψυχῆς (3). 
γεὶ. Α 328. 

8ὅ. -- Υ 4,1 [Ὁ. 4117] 4. καὶ Ζήνων σῶμα [πᾶπι]. εἶναε τὸ σπέρμαϊ" 
ψυχῆς γὰρ εἶναι ἀπόσπασμα. 

86. --- --- Ἰ (πῶς ἄρρενα γεννᾶται καὶ ϑήλεα.,) ὃ ὅ 8 [Ὁ. 420] Δ. διὰ τὴν 

παραλλαγὴν τῶν μορίων χαϑ᾽ ἣν ὃ μὲν καυλόν, ἡ δὲ μήτραν ἔχει" τοσοῦτον 
10 γὰρ μόνον λέγει. Απᾶοιβ ΠομοΚυῖῖοβ ο. ὅδ Α 148. 

81. μεν. βίχοιῃ, Π| 129 Ρ. 491 Ρ. ναὶ μὴν Δύχος ὁ Περιπατητικὸς τὴν 
ἀληϑινὴν χαρὰν τῆς ψυχῆς τέλος ἔλεγεν εἶναι, ὡς Δεύχιμος [Ὁ Δεύκιππος] τὴν 
ἐπὶ καλοῖς. Ὑρὶ. Ὁοιποκτγὶξ ὁ. δ Β ἦγ. 201. 

πὰ 

Β. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΕ, 

15 ΜΕΥΚΙΠΠΟῪΥῪ ΜΕΓΩ͂Σ ΖΦΠΑ͂ΚΟΣΙΟΣ. 

γε]. ο. ὅδ ἃ 833 (Τοῦ!. ΠΙ. ΤΥ}; Β ἔν. ὅ. 

Ὠΐϊο βο το ἄθν ἰῦοτοα ΑὈαἀου θη βομθίπθη ἱπὶ νἱθυΐθπ Φδητη. Ὀδτγοῖξβ, 
οὔποθ {Ππιουβο θα ἀογ Ὑ ογῖ. ἰπ οἰπθπὶ Οὐγριδ Τεηιοογ ξεν νου ἰρσ σ᾽ υγοθθα 
σὰ Βοῖπ, Ασίβίοίθι θβ. πα ΤὨΘΟΡγαβὺ τυτιββίθη ΤΟΔῚ ἀστοῖς τ ὔπΠ!]ο0 Τυδαϊ οι 

20 ἄον βονυῖθ οῦναβ ἅδον ἄθη Βα του. Απο Κοηπίθ ψοϑυτηα ον 88 ἀθγ ΚΙαρθ 
σοσοη ΡΙαρίαίθ, αἷο Το κσῖς ἱπὶ πικρὸς διάχοσμος σοθοῦ ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ ΟΥΟΌ 
[8. 6. δ Β δ], αἴθ Ααὐἴογβομαῖν ἀθ5. ᾿ϑακίρροβ ἔν ἄθη Μέγας διάχοσμος ἀπ 
Περὶ νοῦ ἴρείσοβίο!!ς υγογάθη, Υ9]. Α 2. 34, οἹ ὅδ Α ἡ. 1 ὶ 40 τ. 2. 14. 

1. ΑΟΘΗΠῚ, βαρ. 1, 18 (88 Ἐϊπιάοτο5) [νρ]. 5. 821, 8] τοὺς ἀστέρας 
25 δὲ ζῶια εἶναι οὔτε ᾿ναξαγόραι οὔτε “ημοχρίτωι ἐν τῶι εγά- 

λωι διακόσμωι δοχεῖ. 
ὙΥ εἰΐουθ ΟἸέαίθ βίπα πιομξ θυ μα] θη, ἀοοὴ βἰπα Τοστηϊηὶ πὶ ἄτομοι, 

γαστά, μέγα χενόν, δυσμός, διαϑιγή, τροπή, περιτι ἐ- 

λαξις, δῖνος ἃ. Α. δὰ8 ἀθη ἀοχορν. Εἰχοογρίθῃ πο υγθίβ θυ, 

80 ΠΕΡῚ ΝΟΥ͂. 
᾿Ξ. Α 281, ο, ὅδ ἡ 88. 

2 Αξτ.1 2, 4 [Ὁ. 821]... πάντα χατ᾽ ἀνάγχην τὴν δ᾽ αὐτὴν 
ὑπάρχειν εἱμαρμένην. λέγει γὰρ ἐν τῶι Περὶ νοῦ" 

ΤΕΌΚΙΡΡΕ ΟΑΒΟΙ͂ΒΕ; ΜΕΙΤΟΒΟΌΝΌΝΑ. 

1. ἢ εν ὅν. Ἐξ ο]έ. να σοϊοισηοί, ἀαδ5 αἷ6 Οεϑοίγηθ ἰοθοπαδ 

Ῥδοθη βοϊθη. 

Αἰοηιϊδίίϊδονο Τογηιὶ ἀαγαμδ: Αἴοηθ, Μαββῖνθ (ξξξ Αἰοπιθ), αἷθ 

ὙΥ δἰίθη]θογθ, Οἰθϑία!ς, σοσθηβοι εἶσ Βουσγαηρ (ὦ, ἢ. αὶ μϑη[οἷσθ), Ἰμαρο, 
γουῆθομίπηρ, ὙΥ̓γθ6] ὦ. 4. 
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2 οὐδὲν χρῆμα μάτην γένεται, ἀλλὰ πάντα ἐχ λόγου 
τε χαὶ ὑπ᾽ ἀνάγχης. 

ὕΒΕΒ ΘΕΙΒΤ. 

2. Κοὶπ Τίηρ οπίβίθῃςρ οἰ πο Τὔγβδοιθ, βοπάθσῃ 81165 δὰ8 οἰμθπὶ δ6- 
ὅ δίϊηιηιίοη αταπάθ πὰ ἀπίθγ ἄρῃ Ὠτιοκθ ἀθγ Νούνθπαὶ κοί. 

55. ΠΕΜΟΚΒΙΤΟΞΚ. 

Α. ΠΕΒΕΝ ὕΝῸ ΠΕΉΗΒΕ. 
[ῈἘΒΕΝ. 

1. ΤΆξπτ. Πιοο. ΙΧ 34---49. 

10 “ημόχριτος Ἡγησιστράτου, οἱ δὲ ᾿4ϑηνοχρίτου, τινὲς 4αμα- 84 

σέπτιου ᾿Αβδηρίτης ἤ, ὡς ἔνιοι, ἸΠιλήσιος [νε]. οὔθη 85. 8356, 5]. 
οὗτος μάγων τινῶν διήχουσε χαὶ Χαλδαίων, Ξέρξου τοῦ βασιλέως 
τῶι πατρὶ αὐτοῦ ἐπιστάτας καταλιπόντος, ἡνίχα ἐξενίσϑη :ταρ᾽ 
αὐτῶι, καϑά φησι χαὶ Ἡρόδοτος [Βοπιδῃ πδοι ΥΠΙ 120. ΊΙ 27, νρῖ. 

15. 5.869, 42] παρ᾽ ὧν τά τε περὶ ϑεολογίας χαὶ ἀστρολογίας ἔμαϑεν 

ἔτι παῖς ὦν. ὕστερον δὲ ““ευχίτιττωι σταρέβαλε καὶ ᾿Αναξαγόραι 
χατά τινας, ἔτεσιν ὧν αὐτοῦ νεώτερος τετταράχοντα [ἈΡΟΙ]Ἰοάοτοβ 
ἔτ, 47 Ὁ Φδοοῦγ)] Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν Παντοδαττῆι ἱστορίαι 
[ΕῊΟ. 1Π| 682 ἔτ. 38] λέγειν “]ημόχριτον στερὶ ᾿Αναξαγόρου, ὡς οὐχ 

20 εἴησαν αὐτοῦ αἱ δόξαι αἵ τε τιερὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ἀλλ᾽ ἀρχαῖαι, 
τὸν δὲ ὑφηιρῆσϑαι᾽ διασύρειν τε αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς διαχοσμή- 88 

σεως χαὶ τοῦ νοῦ, ἐχϑρῶς ἔχοντα τερὸς αὐτόν, ὅτι δὴ μὴ τιροσή- 

χατὸ αὐτόν. πῶς οὖν χατά τινας ἀχήχοεν αὐτοῦ; 

φησὶ δὲ 4Ζημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις χαὶ ᾿Αντισϑένης ἐν Ζ4ια- 

45 δοχαῖς [ΕἘῊ6.΄ 1Π| 188 π.] ἀποδημῆσαι αὐτὸν χαὶ εἰς Αἴγυτετον τιρὸς 

τοὺς ἱερέας γεωμετρίαν μαϑησόμενον χαὶ πρὸς Χαλδαίους εἰς τὴν 

Περσίδα καὶ εἰς τὴν Ἐρυϑρὰν ϑάλασσαν γενέσϑαι. τοῖς τε Γυμ- 
γοσοφισταῖς φασί τινες συμμῖξαι αὐτὸν ἐν ᾿Ινδίαι χαὶ εἰς Αἰϑιο- 
πίαν ἐλθεῖν. τρίτον τε ὄντα ἀδελφὸν νείμασϑαι τὴν οὐσίαν" χαὶ 

80 οἱ μὲν πλείους φασὶ τὴν ἐλάττω μοῖραν ἑλέσϑαι τὴν ἐν ἀργυρίωι, 
χρείαν ἔχοντα {διὰ τὸν ἀποδημῆσαι τοῦτο [τούτου ΒοἰΒκ6] χἀχεί- 
γων δολίως ὑποτιτευσάντων. ὅ δὲ 4“ημήτριος ὑπὲρ ἑκατὸν τά- 86 
λαντά φησιν εἶναι αὐτῶι τὸ μέρος, ἃ πάντα καταναλῶσαι. λέγει 

δὲ ὅτι τοσοῦτον ἦν φιλόπονος ὥστε τοῦ περιχήτεου δωμάτιόν τι 
856 ἀποτεμόμενος χατάχλειστος ἦν᾽ χαί ποτε τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τιρὸς 

ϑυσίαν βοῦν ἀγαγόντος χαὶ αὐτόϑι προσδήσαντος, ἱχανὸν χρόνον 



866 ; ὅδ. ΘΒΕΜΟΚΕΙ͂ΤΟΙ͂ 

μὴ γνῶναι, ἕως αὐτὸν ἐχεῖνος διαναστήσας προφάσει τῆς ϑυσίας 

χαὶ τὰ περὶ τὸν βοῦν διηγήσατο. “δοχεῖ δέ, φησί, χαὶ ᾿4“ϑήναζε 
ἐλϑεῖν χαὶ μὴ σπουδάσαι γνωσθῆναι δόξης χαταφρονῶν. καὶ εἰ- 
δέναι μὲν Σωχράτη, ἀγνοεῖσϑαι δὲ ὑπ᾿ αὐτοῦ “ἦλθον γάρ, 
φησίν, εἰς ᾿ϑήνας χαὶ οὔτις με ἔγνωκεν [ἴτ. 116] ἢ 

( εἴπερ οἱ ᾿ντερασταὶ Πλάτωνός εἰσι, φησὶ Θρασύλος, οὗτος 81 
ἂν εἴη ὅ παραγενόμενος ἀνώνυμος, τῶν περὶ Οἰνοπίδην χαὶ ᾿4να- 

ξαγόραν ἕτερος, ἐν τῆι τιρὸς Σωχράτην ὁμιλίαι διαλεγόμενος ττερὶ 
φιλοσοφίας, ὧι, φησίν, ὡς πεντάϑλωι ἔοιχεν ὅ φιλόσοφος [ΑΙἰἰογαβέ. 

10 Ρ. 1864}. χαὶὲ ἦν ὡς ἀληϑῶς ἐν φιλοσοφίαι πένταϑλος" τὰ γὰρ 
φυσικὰ χαὶ τὰ ἠϑιχὰ ζἤσχητο), ἀλλὰ χαὶ τὰ μαϑηματιχὰ καὶ τοὺς 
ἐγχυχλίους λόγους, χαὶ ττερὶ τεχνῶν ττᾶσαν εἶχεν ἐμπειρίαν. τού- 
του ἐστὶ χαὶ τὸ (λόγος ἔργου σχιή᾽ [ἴτ. 146]. .Ζημήτριος δὲ ὁ 
Φαληρεὺς ἐν τῆι Σωχράτους ἀπολογέαι [6810 ΕἘῊ. 11 868) μηδὲ 

15 ἐλϑεῖν φησιν αὐτὸν εἰς ᾿ϑήνας. τοῦτο δὲ χαὶ μεῖζον, εἴγε το- 
σαύτης πόλεως ὑπερεφρόνησεν, οὐχ ἐχ τόπου δόξαν λαβεῖν βουλό- 
μενος, ἀλλὰ τόπωι δόξαν περιϑεῖναι προελόμενος. (δῆλον δὲ 88 
χάἀχ τῶν συγγραμμάτων οἷος ἦν. δοχεῖ δέ, φησὶν ὅ Θρασύλος, 
ζηλωτὴς γεγονέναι τῶν Πυϑαγοριχῶν᾽ ἀλλὰ χαὶ αὐτοῦ τοῦ Πυϑα- 

20 γόρου μέμνηται, ϑαυμάζων αὐτὸν ἐν τῶι ὁμωνύμωιε συγγράμματε 

[5.Β.11]. πάντα δὲ δοχεῖν τταρὰ τούτου λαβεῖν χαὶ αὐτοῦ δ᾽ ἂν 
ἀχηχοέναι, εἰ μὴ τὰ τῶν χρόνων ἐμάχετο. πάντως μέντοι τῶν 

Πυϑαγοριχῶν τινος ἀχοῦσαί φησιν αὐτὸν Γλαῦχος ὅ Ῥηγῖνος, χατὰ 

τοὺς αὐτοὺς χρόνους αὐτῶι γεγονώς. φησὶ δὲ χαὶ ᾿“πολλόδωρος 
"6 Κυξιχηνὸς Φιλολάωι αὐτὸν συγγεγονέναι). 

ἤσκει δέ, φησὶν ὁ ̓ Αντισϑένης [ΕἘῊΘ, ΤΠ 178 π.], καὶ σπτοικίλως 
δοχιμάζειν τὰς φαντασίας, ἐρημάξζων ἐνίοτε χαὶ τοῖς τάφοις ἐν- 

διατρίβων. ἐλθόντα δή φησιν αὐτὸν ἐχ τῆς ἀττοδημίας τα- 89 
χεινότατα διάγειν, ἅτε πᾶσαν τὴν οὐσίαν χαταναλωχότα᾽ τρέ- 

80 φεσϑαί τὸ διὰ τὴν ἀπορίαν ἀπὸ τἀδελφοῦ 4“αμάσου. ὡς δὲ 
χεροειπών τινα τῶν μελλόντων εὐδοχίμησε, λοιπτὸν ἐνθέου δό- 
ξης πιαρὰ τοῖς :τλείστοις ἠξιώϑη. νόμου δὲ ὄντος τὸν ἀναλώ- 

σαντα τὴν πτατρώιαν οὐσίαν μὴ ἀξιοῦσϑαι ταφῆς ἐν τῆι πατρίδι, 

φησὶν ὁ ᾿Αντισϑένης, συνέντα, μὴ ὑτιεύϑυνος γενηϑείη τιρός τι- 

85. γων φϑονούντων χαὶ συχοφαντούντων, ἀναγνῶναι αὐτοῖς τὸν ἤϊέγαν 

διάχοσμον, ὃς ἁτιάντων αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων προέχει" καὶ 
σπεενταχοσίοις ταλάντοις τιμηϑῆναι᾽ μὴ μόνον δέ, ἀλλὰ χαὶ χαλ- 

χκαῖς εἰχόσι᾽ καὶ τελευτήσαντα αὐτὸν δημοσίαι ταφῆναι, βιώσαντα 

ὑχτὲρ τὰ ἑἕχατὸν ἔτη. ὁ δὲ Δημήτριος [ἀθ᾽ Μαρποβίθε. τυρὶ. 40 
40 Ζ. 28 --- 8 86] τοὺς συγγενέας αὐτοῦ φησιν ἀναγνῶναι τὸν ϊέγαν 
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διάχοσμον, ὃν μόνον ἑχατὸν ταλάντων τιμηϑῆναι. ταὐτὰ δὲ καὶ 

Ἱππόβοτός φησιν. 
᾿Τριστόξενος δ᾽ ἐν τοῖς ἱστοριχοῖς ὑπομνήμασί [νᾳὶ. οὔθπ 

5. 2170, 38] φησι Πλάτωνα ϑελῆσαι συμφλέξαι τὰ “ημοχρίτου συγ- 
γράμματα, ὅπόσα ἐδυνήϑη συναγαγεῖν, ᾿μύχλαν δὲ χαὶ Κλεινίαν 
τοὺς Πυϑαγοριχοὺς κωλῦσαι αὐτόν, ὡς οὐδὲν ὄφελος" “ταρὰ πολλοῖς 

γὰρ εἶναι ἤδη τὰ βιβλία. χαὶ δῆλον δέ᾽ πάντων γὰρ σχεδὸν τῶν 
ἀρχαίων μεμνημένος ὅ Πλάτων οὐδαμοῦ .Ζημοχρέτου διαμνημονεύει, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔνϑα ἀντειτιεῖν τε αὐτῶι δέοι, δῆλον {δτι) εἰδὼς ὡς 
γερὸς τὸν ἄριστον αὐτῶι τῶν φιλοσόφων (ὃ ἀγὼν) ἔσοιτο ὅν γε 
χαὶ Τίμων τοῦτον ἐτταινέσας τὸν τρόπον ἔχει [ἔν. 467" 

οἷον “ημόχριτόν τε ττερέφρονα, “τοιμένα μύϑων, 
ἀμφίνοον λεσχῆνα μετὰ ττρώτοισιν ἀνέγνων. 

γέγονε δὲ τοῖς χρόνοις, ὡς αὐτός φησιν ἐν τῶι Πϊιχρῶι δια- 41 
χόσμωι [ἔτ. δ], νέος χατὰ τιρεσβύτην ᾿Αναξαγόραν, ἔτεσιν αὐτοῦ 

γεώτερος τετταράχοντα. συντετάχϑαι δέ φησι τὸν ιχρὸν διά- 
χοσμον ἔτεσιν ὕστερον τῆς ᾿Ιλίου ἁλώσεως τριάχοντα χαὶ ἕτιταχο- 

σίοις. γεγόνοι δ᾽ ἄν, ὡς ὁ μὲν ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονιχοῖς [ἴτ. 478 
Φάρου}, χατὰ τὴν ὀγδοηχοστὴν ὀλυμπιάδα [4θ0---457], ὡς δὲ Θρα- 
σύλος ἐν τῶι ἐτειγραφομένωι Τὰ πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῶν “1ημο- 

χρέτου βιβλίων, χατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς ἑβδόμης χαὶ ἐβδομηχο- 
στῆς ὀλυμπιάδος [410], ἐνιαυτῶε, φησί, πρεσβύτερος ὧν Σωχρά- 

τους. εἴη ἂν οὖν χατ᾿ ᾿ἡρχέλαον τὸν ᾿ἄναξαγόρου μαϑητὴν χαὶ 
τοὺς σπτερὶ Οἰνοτιίδην" χαὶ γὰρ τούτου μέμνηται 8. 5, 239, 28]. 
μέμνηται δὲ καὶ περὶ τῆς τοῦ ἑνὸς δόξης τῶν :τερὶ Παρμενίδην 42 
χαὶ Ζήνωνα ὡς χατ᾽ αὐτὸν μάλιστα διαβεβοημένων, καὶ Πρωτα- 

γόρου τοῦ ᾿Αβδηρίτου, ὃς ὡμολόγηται χατὰ Σωχράτην γεγονέναι. 

φησὶ δ᾽ ᾿ϑηνόδωρος [Ζ6|1ὁΥ ΠΙᾺ 6803] ἐν ἢ Περιπάτων, ἐλ- 
ϑόντος πποχράτους τιρὸς αὐτόν, χελεῦσαι χομισϑῆναι γάλα" καὶ 

ϑεασάμενον τὸ γάλα εἰπεῖν εἶναι αἰγὸς τερωτοτόχου καὶ μελαίνης" 
ὅϑεν τὴν ἀχρίβειαν αὐτοῦ ϑαυμάσαι τὸν “Ἱπτπτοχράτην. ἀλλὰ χαὶ 
χόρης ἀχολουϑούσης τῶι ᾿πποχράτει τῆε μὲν πρώτης ἡμέραι 

ἀσπάσασϑαι οὕτω ἱχαῖρε χόρη᾽, τῆι δ᾽ ἐχομένηι χαῖρε γύναι" 
χαὶ ἦν ἡ κόρη τῆς νυχτὸς διεφ ϑαρμένη. 

τελευτῆσαι δὲ τὸν “1ημόχριτόν φησιν Ἕρμιετιτεος [ΕῊΘ΄. ΠῚ 48 
48 ἔτ. 29; νρὶ. σὰ Α 28] τοῦτον τὸν τρότιον. ἤδη ὑττέργηρων ὄντα 
σιρὸς τῶι χαταστρέφειν εἶναι. τὴν οὖν ἀδελφὴν λυτιεῖσθαι ὅτι ἐν 
τῆι τῶν ϑεσμοφόρων ἑἕορτῆι μέλλοι τεϑνήξεσϑαι χαὶ τῆι ϑεῶι τὸ 
χαϑῆχον αὐτὴ οὐ ποιήσειν᾽ τὸν δὲ ϑαρρεῖν εἰγίδῖν χαὶ χελεῦσαι 
αὑτῶι προσφέρειν ἄρτους ϑερμοὺς ὁσημέραι. τούτους δὴ ταῖς 
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ὀισὶ προσφέρων διεχράτησεν αὑτὸν τὴν ἑορτήν᾽ ἐπειδὴ δὲ τιαρῆ λ- 
ϑὸν αἱ ἡμέραι (τρεῖς δ᾽ ἦσαν), ἀλυτιότατα τὸν βίον προήχατο, ὥς 
φησιν ὁ Ἵππαρχος, ἐννέα πρὸς τοῖς ἑχατὸν ἔτη βιούς. ἡμεῖς τε 
εἰς αὐτὸν ἐν τῆι Παμμέτρωι τοῦτον ἐποιήσαμεν τὸν τρόπον" 

χαὶ τίς ἔφυ σοφὸς ὧδε, τίς ἔργον ἔρεξε τοσοῦτον 
ὅσσον ὁ παντοδαὴς ἤνυσε ““Ζημόχριτος; 

ὃς Θάνατον παριόντα τρί᾽ ἤματα δώμασιν ἔσχεν 
καὶ ϑερμοῖς ἄρτων ἄσϑμασιν ἐξένισεν. 

τοιοῦτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός. 
δοχεῖ δὲ αὐτῶι τάδε΄ ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων ἀτόμους χαὶ χε- 44 

γόν, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα νενομίσϑαι [δοξάζεσϑαι]. ἀτιείρους τε 
εἶναι χόσμους χαὶ γενητοὺς καὶ φϑαρτούς. μηδέν τε ἐχ τοῦ μὴ 
ὄντος γίνεσϑαι μηδὲ εἰς τὸ μὴ ὃν φϑείρεσϑαι. χαὶ τὰς ἀτόμους 
δὲ ἀπείρους εἶναι χατὰ μέγεϑος χαὶ σπελῆϑος, φέρεσϑαι δ᾽ ἐν τῶι 
ὅλωι δινουμένας, χαὶ οὕτω πάντα τὰ συγχρίματα γεννᾶν, τῦρ, 
ὕδωρ, ἀέρα, γῆν᾽ εἶναι γὰρ χαὶ ταῦτα ἐξ ἀτόμων τινῶν συστή- 
ματα ἅπερ εἶναι ἀπαϑῆ χαὶ ἀναλλοίωτα διὰ τὴν στερρότητα. 
τόν τὸ ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην ἐχ τοιούτων λείων χαὶ περιφερῶν 
ὄγχων συγχεχρίσϑαι, χαὶ τὴν ψυχὴν ὁμοίως" ἣν καὶ νοῦν ταὐτὸν 
δῖναι. ὁρᾶν δ᾽ ἡμᾶς κατ᾽ εἰδώλων ἐμπτώσεις. πάντα τε χατ᾽ 4ῦ 
ἀνάγχην γίνεσϑαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως πάντων, 
ἣν ἀνάγχην λέγει. τέλος δ᾽ εἶναι τὴν εὐθυμίαν, οὐ τὴν 
αὐτὴν οὖσαν τῆι ἡδονῆι, ὡς ἔνιοι σεαραχούσαντες ἐξεδέξαντο, ἀλλὰ 
χαϑ᾽ ἣν γαληνῶς καὶ εὐσταϑῶς ἡ ψυχὴ διάγει, ὑπὸ μηδενὸς τα- 
ραττομένῃ φόβου ἢ δεισιδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς πάϑους. χαλεῖ 

᾿ αὐτὴν καὶ εὐεστὼ χαὶ πολλοῖς ἄλλοις ὀνόμασι ναὶ. ἔτ. 8]. 
ποιητὰ δὲ νόμιμα [ποιότητας δὲ νόμωι Ζ61161] εἶναι, φύσει δ᾽ 
ἀτόμους χαὶ χενόν. χαὶ ταῦτα μὲν αὐτῶι ἐδόχει. τὰ δὲ βιβλία 
αὐτοῦ κτλ. 88 46θ---49 5. α 38. 

γεγόνασι δὲ “Ἰημόχριτοι ἔξ᾽ πρῶτος αὐτὸς οὗτος, δεύτερος 49 
Χῖος μουσικὸς χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τρίτος ἀνδριαντοποιός, οὗ 
μέμνηται ᾿Αντίγονος [8.10 )Πατπον 2], τέταρτος περὶ τοῦ ἱεροῦ 
τοῦ ἐν Ἐφέσωι γεγραφὼς καὶ τῆς πόλεως χαὶ Σαμοϑραάιχης, πέμ- 
σῖτος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων σαφὴς καὶ ἀνθηρός, ἕχτος Περγα- 
μηνὸς ἀπὸ ῥητοριχῶν λόγων. 

2. Ξϑ'στραβ. 

4“ημόκριτος Ἡγησιστράτου (οἱ δὲ “ϑηνοχρίτου ἢ “αμασίτ- 
700) γεγονὼς ὅτε χαὶ “Σωχράτης ὁ φιλόσοφος χατὰ τὴν οἷ ὀλυμ- 
πιάδα [472---469] (οἱ δὲ χατὰ τὴν 71 [4θ0---457] φασίν) ᾿1βδηρίτης 
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ἐκ Θράικης φιλόσοφος, μαϑητὴς κατά τινὰς ᾿Ἱναξαρόρου χαὶ “ευ- 

κέχιστου, ὡς δέ τινες, καὶ μάγων καὶ Χαλδαίων Περσῶν. ἦλϑε γὰρ 

καὶ εἰς Πέρσας χαὶ Ἰνδοὺς χαὶ «Τἰγυτιτίους χαὶ τὰ σπταρ᾽ ἑχάστοις 

ἐπαιδεύϑη σοφά, εἶτα ἐπανῆλθε χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς συνῆν Ἧρο- 
ὁότωι καὶ “αμάστηι. ἦρξε δὲ ἐν ᾿Αβδήροις διὰ τὴν ἑαυτοῦ σο- 
φίαν τιμηϑείς. μαϑητὴς δὲ αὐτοῦ διαφανὴς ἐγένετο ]ητρόδωρος 
ὁ Χῖος, οὗ “τάλιν ἀχροαταὶ ᾿Ανάξαρχος χαὶ ἹἹπποχράτης ὅ ἰατρός 
[8ο Βίοτ; νρὶ. Α 10]. ἐπεχλήϑη δὲ Σοφία ὅ Ζ“ημόχριτος χαὶ Γελα- 
σῖνος δὲ διὰ τὸ γελᾶν πρὸς τὸ χενόσπουδον τῶν ἀνϑρώτιων᾽ γνή- 
σια δὲ αὐτοῦ βιβλία εἰσὶ δύο, ὅ τε Π]έγας διάχοσμος χαὶ τὸ Περὶ 
φύσεως χόσμου. ἔγραψε δὲ καὶ ἐπιστολάς. Αὐ8 Ηθδβγοβίοβ, ἕο! σθα 
Εὐχοοσρίθ δὰ8 ὮὨίορθηθβ. ὔ 

8. Απτ. 1.8, 16 [Ὁ. 286 νΕ]. ἡ. Ὑμοοᾶοτ.] 4. Δαμασίππον ᾿Αβδηρίτης κτλ. 

4, Ἐ5ΕΒ. ΟΠ τΌη, 84) ΟΥ11}}. ο. δα}. 1 Ρ. 18 βρϑῃμ. ἑβδομηχοστῆι ὀλυμπιάδι 
[600 -- 407] φασὶ γενέσϑαι Δημόχριτον χαὶ ᾿ἀναξαγόραν φιλοσόφους φυσικοὺς 
ὁμοῦ τε καὶ Ἡράκλειτον τὸν ἐπίκλην σχοτεινόν ναὶ. Ηΐθτοη. ἃ. ΑἈτ, 1511 --- ΟἹ. 
τὸ, 1. ὅ00; Απηρη. ἃ. Αγ. 1514 -- ΟἹ. 69. 3. 602]; Ὁ) ΑΚπθ: ΟΥγτ}!. ὀγδοηχοστῆι 
ἕχτηι ὀλυμπιάδι [430 ---438] γενέσϑαι φασὶ τὸν ᾿Αβδηρίτην Δημόχριτον, Ἐμπε- 
δοκλεάώ τε χαὶ Ἱπποχράτην κτλ., Ατ. ἃ. Α. 1581 [0]. 86,2. 485] γε]. 5. 111 
π. 110; ὁ) Τοῦ Ηἰἴοτ. ἃ. Αγ. 1610 [0]. 94, 4. 401], ΑἸπηρη. ἃ. ΑΌτ. 1618 [0]. 94,2. 

408]; ΟἌτοπ. ράβοῖι. 811, ὅ 4. τελευτᾶι ζήσας ἔτη ἑχατόν. ΟἹ. 105, 2 [8389]. 

ὅ. Ῥιον. ΧΙΥ͂ 11, ὃ περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον [0]. 94, 1. 404] χαὶ Δ. ὁ 
φιλόσοφος ἐτελεύτησε βιώσας ἔτη ἐνενήχοντα. 

6. [τ]ὰ] Μδοιοῦ. 18 4. μὲν ὁ ᾿Αβόηρίτης ἐτῶν γενονὼς τεσσάρων καὶ 
ἑχατὸν ἀποσχόμενος τροφῆς ἐτελεύτα. ΟἜΝΒΟΚ. 1ὅ, 8 Τοηοογίἑιον φιοφιο ΑὉ- 
ἀογὶέοη οὐ Ιϑοογαΐοη γ)ιοίογεηι ζογέ ργορε αὐ τὰ αεἰαϊὶδ ρεγυδηἶδ86 χψιιο αογσίαπ 
Τορίνη, χιιοην ονανύννε υδέογιηι πιασῖηια ϑοθηὶ Κἶ886ὲ οἔ οοἷο ϑιέργα οδγνι 

αηοϑ παι 886 οοηϑίαί. Μοὶ. 5. 866, 839. 368, 3. 

1. ΑἘΙΒΥ. τηθίθοῦ, Β 1 (περὲ σεισμοῦ) τ. 866" 17 Ἀναξαγόρας τε γὰρ ὃ 
Κλαζομένιος καὶ πρότερος ᾿Αναξιμένης ὃ Μιλήσιος ἀπεφήναντο χαὶ τούτων 
ὕστερος δΔημόχριτος ὁ ᾿Αβδηρίτης. Απαχαροναβ νὸρ Ὀριμοκτίς ροὶοθὲ 8, ο.Ψ 
5, 328, 41, ποίου ΘοιΟΚΥ. ἔτ. ὅ. 

8. ϑεχί, ΥἿ1 389 πᾶσαν μὲν οὖν φαντασίαν οὐκ ἂν εἴποι τις ἀληϑῆ διὰ τὴν 
περιτροπήν, χαϑὼς ὅ τε 4. καὶ ὃ Πλάτων ἀντιλέγοντες τῶι Πρωταγόραι 
ἐδίδασκον ἱνᾳὶ. ἔτ. 156]. 

9. Ατη. ΥἹΠ ". 8δ4Ὁ ἐν δὲ τῆι αὐτῆι ἐπιστολῆι [{τ. 112 Ρ. 168, 2 5.) ὁ 
ἘἘπίχουρος καὶ Πρωταγόραν φησὶ τὸν σοφιστὴν ἐκ φορμοφόρου καὶ ξυλοφόρου 
πρῶτον μὲν γενέσϑαι γραφέα Δημοχρίτου" ϑαυμασϑέντα δ᾽ ὑπ᾽ ἐχείνου ἐπὶ 
ξύλων τινὶ ἰδίαι συνϑέσει ἀπὸ ταύτης τῆς ἀρχῆς ἀναληφϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
διδάσχειν ἐν κώμηι τινὶ γράμματα, ἀφ᾽ ὧν ἐπὶ τὸ σοφιστεύειν ὁρμῆσαι. ῬΗΠΟΒΤΕ. 
υἱῦ. Βορῃϊβῦ, 10 ρ. 18, 1 Καγβου. Πρωταγόρας δὲ ὁ ᾿Αβδηρίτης σοφιστὴς καὶ 4η- 
μοχρίτου μὲν ἀχροατὴς οἴχοι ἐγένετο, ὡμίλησε δὲ καὶ τοῖς ἐκ Περσῶν μάγοις 
χατὰ τὴν Ξέρξου ἐπὶ τὴν «Ελλάδα ἔλασιν. ΥΕ]. 8, 8θῦ, 12. 

10. ϑυτρ. 8. ν. Ἱπποχράτης. -.. οὗτος μαϑητὴς γέγονε τὸ μὲν πρῶτον 
τοῦ πατρός, μετὰ δὲ ταῦτα Ἡροδίχου τοῦ Σηλυβριανοῦ χαὶ Γοργίου τοῦ Δεον- 

Ὀὲ915, ΕἼάχαι. ἃ. ΟΥΒΟΚΥ. 24 
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τίνου ῥήτορος καὶ φιλοσόφου, ὡς δέ τινες, δημοχρίτου τοῦ ᾿Αβδηρίτου. ἐπι- 
βαλεῖν γὰρ αὐτῶι νέον πρεσβύτηι. 

108. -- 5.ν. διαγόρας ... ὃν εὐφυᾶ ϑεασάμενος 4. ὃ ᾿Αβδηρίτης ὠνή- 
σατο αὐτὸν δοῦλον ὄντα ᾿ὐϑΐων ὁραχμῶν χαὶ μαϑητὴν ἐποιήσατο. γε]. πα. 9. 
1ὺ ἀπᾶ ἄθῃ Φρίγιος λόγος [Β ἀποομίο ἔν, 1 ἢ. 6]. 

11 Αι ΜΑχ. ὙΠ Τ οχί, 4. Αθιονὶβ αὐέοηι σομρὶνῖϑιιδ αἸγεῖβ πιογαΐι8 ομευῖα 
ἑορερούίην πιοηιοπΐα α(ἱ ρεγοὶριεπανι εἰ ἐαεγοοπάανι ἀοοίγάναηι ΘΟ ΓἜΡ η8 ἐφηοῦινϑ 
ἐΠὶ «ὐὐϑὲ υἱαῖϊέ, φορά ἔρβε χμοάαπι υοἰιμημῖπε ἰοβίαἑεγ. 8, Β. ἔν, 116 (3. 866, 3). 

12. 5ὅτιαβ. ΧΥ͂ ῥ. 108 [δὰβ ΜορΑβί 068) ἐν δὲ τῆι ὀρεινῆι [πᾶ ϊ]6}8] Σίλαν 
ποταμὸν εἶναι ὧι μηδὲν ἐπιπλεῖ. Δημόχριτον μὲν οὖν ἀπιστεῖν ἅτε πολλὴν τῆς 
᾿Ασίας πεπλανημένον. καὶ ᾿ἀριστοτέλης δὲ ἀπιστεῖ. 

18. Οἷἵο, ἄθ ΠηῸ Υ̓ 19, δὺ φιά (ὁ Ῥωαφογα ἕξ χιϊὰ ἀε Ῥιαΐοπα αὐ ἀ6 1) 6- 

γιοογιο Ἰοχμαν ὃ ἃ χιεῖδιιδ Ῥγορίθυ αἰδοοπαὲὶ οὐρτἀλξαίεηε υἱάοηνιθ εἰ για8 ἐθΥΥα 8 
6886 ρεγαργαΐαϑ. 

14. ποιηδη: Ῥηῖτὸ ἀ6 γὑτον. {18 Ρ. ὅ2 Αποῆθν, [πδο] ΑΠΔΧΑΡΌΓΑΒ υγῖθ 
π. 15] Τεπιοογὶἐμϑ απέοηι αἰΐεν' [πΘ θη Α ΠΑΧΑΡΌΓΑΒ, νρ]. οὔθ 8, 808, 25] οριίθη- 

ἐμ οὐ Ῥοβδοββου ηϑϊογθηι, 0 χιοὰ ογέμβ οβϑοξ δὰ ἐϊμϑέγὶ Καηυϊία, ἀεί ἀογὶο 

βαρείας ἐανεϊϊ αν ϑδίνιας ἀεαϊέιι8 σαξοαην ἱπυϊβανεχμα οριηθηδίαην χιαθ ργαυΐβ 
εἰ υἱέδιι5. ἐνὶ διιὶ οοπδιευὶϊέ ται; δαηὶ ὑογὸ φμας παι οαδοα ε8ὲ ἀὸ οοπβίαηϑ 

ἐ0 φιοά οὐρη δοηὶδ 8οϊϊδ αϑϑιιδβοαΐξ αὐηιδιοϊέ, ργορέεγεα τἴυεγβαβ ραίΐγας ἰε68 
αἰγνιουεῦδ υἱδιιδ εδὲ οὐ ψφιαδβὶ ηἠναΐι8 σορύμϑ γορεΐαξι8, ἰξα τ ρογιοϊἑαΐμ8 βιογὶξ 
γ6 δορμΐονγο ἔρ8ο ρυιυαγείμν οὗ Ἰεσοηὶ αριὰ Αδάαογὶξαβ υἱφσεηίφην χιαθ ἱηβοριξιεν 
φγοϊοϊοπάμηι δέαϊμεθαξ φιῖ ραΐγίαβ ἰθγε8 ποὰ οὐδεγυαϑδβεί,. ἰα βαῃδ βιϑειηιάμι 
εγαὲ Τερηοογὶίο, γυϊδὲ ηυϊϑογϊοογάϊανε βογίϊξιι8 ο8868 δεηϊσιϊἑαίο, χιίαηε οΥ̓ΖΟ εἰίηὶ 
μαδιιὶ Ηἱϊρροογαίεβ Οου8; αεηααΐογεβ οπὔα ϑαρίοπέϊαε ἐμέου' 86. ογαμί. ῬΟΥ͂ΥΟ 
ἐὰΣ διεῖ8 ορογίδιιβ οεἰοὔγαξδ ψιοά ἀαρρεϊϊαύμ Μασηιβ αἰασοδβηλιϑ οοηδμηι, μὲ ποτυ- 
με! ἀϊοιοιὲ αὐΐαις απιρ] 8 Αἰ οῖα ἑαϊονἐϊδ οοο, ἀαοϑί αι {εὶξ, Ὑ α]. ΑΔ 1 39.40. 

1ὅ. --- ἀο νἱΐα σοπέίοπρὶ. Ρ. 418 Μ, ᾿ἀναξαγόραν χαὶ Δημόκριτον Ἕλληνες 
ἄιόουσιν ὅτι φιλοσοφίας ἱμέρωι πληχϑέντες μηλοβότους ἴϑ. 8. 808, 26] εἴασαν 
γενέσϑαι τὰς οὐσίας [ἄδταιβ ΟἸοιη, αυΐβ αἷν, βα]ν. 11 ρ. 941 Ῥ. Τοῦ. 1ηβὲ, ΠῚ 
28, 4 Οἦρ. ὁ, 618. ΠΠ 84] νρῇ. τὸ ὅ4,2 ὑ. 118,21 Ατῃ. ὅἱο, ἀο ἔϊπη. Υ 29, 81 

[8..Δ. 109] Ηοκατ. ορ. 112,12 νη γαριν, 8ὲ Ἰεηιοογι ἐν ρέσιβ οαϊέ ἀσεῖϊοϑ ομϊέα- 
χιθ, ἄνὶ ῬΟΥΘΟΥΣ ἐδὲ απὶηειϑ ϑῖη|6 ΟΟΥ̓ΡΟΥῈ υδἱοῦ. 

16. Δετ. Υ. Η, ΤΥ 20 δημόχριτον τὸν ᾿Αβδηρίτην λόγος ἔχει τά τε ἄλλα 
γενέσϑαι σοφὸν καὶ δὴ καὶ ἐπιϑυμῆσαι λαϑεῖν, καὶ ἐν ἔργωι ϑέσϑαι σφόδρα 
πάνυ τοῦτο. διὰ ταῦτά τοι καὶ πολλὴν ἐπήιει γῆν. ἧχεν οὖν πρὸς τοὺς Χαλδαίους 
χαὶ εἰς Βαβυλῶνα χαὶ πρὸς τοὺς μάγους καὶ τοὺς σοφιστὰς τῶν᾿Ινδῶν [ν6]. Δ.40,11. 
τὴν παρὰ τοῦ Δαμασίππου τοῦ πατρὸς οὐσίαν ἐς τρία μέρη νεμηϑεῖσαν τοῖς ἀδελ- 
φοῖς τοῖς τρισίν, τἀργύριον μόνον λαβὼν ἐφόδιον τῆς δδοῦ τὰ λοιπὰ τοῖς ἀδελφοῖς 
εἴασεν" διὰ ταῦτά τοι καὶ Θεόφραστος [ἴπ Περὶ εὐδαιμονίας }] αὐτὸν ἐπήινει, ὅτε 
περιήιει χρείττονα ἀγερμὸν ἀγείρων Μενέλεω καὶ Ὀδυσσέως [γ 801. ὁ 80. 90]. 
ἐχεῖγοι μὲν γὰρ ἡλῶντο, αὐτόχρημα Φοινίχων ἐμπόρων μηδὲν διαφέροντες" χρή- 
ματα γὰρ ἤϑροιζον καὶ τῆς περιόδου καὶ τοῦ περίπλου ταύτην εἶχον τὴν πρόφασιν. 

11. Ῥιακν. Ν, Η. ΧΥΠῚ 213. βνιιπὲ Τοποογι, χὰ ρνίνιβ ἐηπζεϊ]οαὶέ 

οϑίεηαϊίσχιιο οαοἴὰ οὐρη, ἐογΥὶβ βοοϊεἑαίοην βρεγμοηξίϑιιϑ απο ορραηε εἴνι8 ορεϊοηἐϊδδὶ- 
ηιῖϑ οἰυϊιην ργαευίδα οἷεὶ οαγϊξαίς ο Κμΐξαγο υογσιαγι οΥιε (χα αἰαίρηιιϑ 
γαΐϊοηα οϑίοηἰθηνϑφιο ἰαηε ῥἱαηῖλι8) πάσα ἔην υἱἰαίς ΡΥΟΡέδΥ δρθηὶ οἷδυαε 
οοδηυῖδϑδε ἵν ἰοίο ἰγαοίις οὐ οἷειωη, ηυϊγω δι χαὶ ραμρεγίαξενε φυϊείερεχιι 6 

-- 

-“.- --,---  »ϑὃυἷᾳῳυ».» 



10 

1ὅ 

Α. 10--22. ΠΕΒΕΝ. 371 

ἀοοίγίπαγινι εἰ 8οἰοδαπέ ἔνι Ῥγμηῖβ οογ δ 6886. αἶψα πιὸ αἀραγιὶξ οαϊιβα οἱ ἐηθη8 

αἰυϊέϊαγιηι ομγϑιι8, γεβἐϊιιῖδ86. ηϊογοθάθηα ἀπαδαθ δὲ αὐἰᾶαε ἀοπεϊπογιηι ροεηϊέοη- 

ἐΐαε, οοπίοηένοη ἰέα ργοδαυΐθ86 ορε8 βἰδὲ ἔπι Καοϊϊι, οιυην υἱεῖ, (ογ6. αὶ. Β 14. 
ἘΡομδΠοΥ: 

18, Οὐμξαι. βέγοιῃ. ΥἹ 82 ρ. Τῦδ Ρ. 4. δὲ ἐκ τῆς τῶν μεταρσίων παρα- 

τηρήσεως πολλὰ προλέγων Σοφία ἐπωνομάσϑη" ὑποδεξαμένου γοῦν αὐτὸν 
φιλοφρόνως Δαμάσον τοῦ ἀδελφοῦ τεκμηράμενος ἔχ τινων ἀστέρων πολὺν 

ἐσόμενον προεῖπεν ὄμβρον. οἱ μὲν οὖν πεισϑέντες αὐτῶι συνεῖλον τοὺς χαρ- 
πούς (χαὶ γὰρ ὥραι ϑέρους ἐν ταῖς ἅλωσιν ἔτι ἦσαν), οἱ δὲ ἄλλοι πάντα ἀπώ- 
λεσαν ἀδοχήτου καὶ πολλοῦ χαταρρήξαντος ὄμβρου. Ῥιαν. Ν. Ἡ. ΧΥ͂ΠΙ 841 
ἐγαάμηξ εοἰρκάοηι Ἰοηιοογιξια Ἠιοίοίε ἤγαΐγα οἷμβ ᾿αηιαβο αγαἀοη ϊδδῖριο ἀδϑένι 

ΟΥ̓αΒ886, τι γεϊίχιιας β8εσείδ ραγοογεῖ γαρογεέχιιο ἀοϑοοία 8ιιε ἐθοίιινι, ραιιοῖδ γιοα 
λογὶβ βαδυο ἐπιῦγα υαἰοϊ παίοντα αὐργοθαΐα. 

19ῶ, Ῥηπόβτεανυ. Υ. ΑΡΟῸ]]. ΥΗΙ 1 Ρ. 818, 11 Ἰζαγβογ. τίς δ᾽ ἂν σοφος 

ἐχλιπεῖν σοι δοχεῖ τὸν ὑπὲρ πόλεως τοιαύτης ἀγῶνα, ἐνθυμηϑεὶς μὲν Δημό- 
χριτον ἐλευϑερώσαντα λοιμοῦ ποτε ᾿Αβδηρίτας, ἐννοήσας δὲ Σοφοκλέα τὸν 

᾿Αϑηναῖον, ὃς λέγεται καὶ ἀνέμους ϑέλξαι τῆς ὥρας πέρα πνεύσαντας κτλ. 
20. [στχὰν. θρ. 81 φασὶ γὰρ Δημόκριτον τὲν ̓ Αβδηρίτην, ἐπειδὴ Δαρείωι 

γυναικὸς χαλῆς ἀλγοῦντι ϑάνατον οὐκ εἶχεν ὅτι ἂν εἰπὼν εἰς παραμυϑίαν 
ἀρκέσειεν, ὑποσχέσϑαι οἱ τὴν ἀπελθοῦσαν εἰς φῶς ἀνάξειν, ἢν ἐϑελήσηι τῶν 
εἰς τὴν χρείαν ἡκόντων ὑποστῆναι τὴν χορηγίαν. κελεύσαντος δ᾽ ἐχείνου 
μηδενὸς φείσασϑαι, ὅτι δ᾽ ἂν ἐξῆι λαβόντα τὴν ὑπόσχεσιν ἐμπεδῶσαι, μικρὸν 

ἐπισχόντα χρόνον εἰπεῖν, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα «αὐτῶι πρὸς τὴν τοῦ ἔργου πρᾶξιν 
συμπορισϑείη, μόνου δὲ ἑνὸς προσδέοιτο ὃ δὴ αὐτὸν μὲν οὐκ ἔχειν ὃ ὅπως ἂν 
λάβοι, Δαρεῖον δὲ ὡς βασιλέα ὅλης τῆς ᾿Ασίας οὐ χαλεπῶς ἄν ἴσως εὑρεῖν. 
ἐρομένου δ᾽ ἐκείνου, τί ἂν εἴη τοσοῦτον ὃ μόνωι βασιλεῖ γνωσϑῆναι συγ- 
χωρεῖται, ὑπολαβόντα φασὶ τὸν Δημόχριτον (εἰπεῖν), εἰ τριῶν ἀπενϑήτων 

ὀνόματα τῶι τάφωι τῆς γυναιχὸς ἐπιγράψειεν, εὐθὺς αὐτὴν ἀναβιώσεσϑαι τῶι 

τῆς τελετῆς νόμωι δυσωπουμένην. ἀπορήσαντος δὲ τοῦ Δαρείου καὶ μηδένα 
ἄρα δυνηϑέντος εὑρεῖν, ὅτωι μὴ καὶ παϑεῖν λυπηρόν τι συνηνέχϑη, γελάσαντα 
συνήϑως τὸν , Δημόκριτον εἰπεῖν" “τί οὖν, ὦ πάντων ἀτοπώτατε, ϑρηνεῖς 
ἀνέδην ὡς μόνος ἀλγεινῶι τοσούτωι περιπλαχεὶς ὃ μηδὲ ἕνα τῶν πώποτε 

γεγονότων ἄμοιρον οἰχείου πάϑους ἔχων εὑρεῖν᾽. 
21. Οτο, ἀὸ οτϑῖ. Π 285 αἰχμε ἐπα ργίρνι χιυϊα 816 ἔρδε γίβιιϑ, χζῃο ραοίο 

οὐηοὶξδίνν"... οἱδογὶέ Τ)οηιοογξιι8. ἨΟΆΛΎ, θρ. ΠΕ 1,194 9ὲ ζογεὶ ἵπι ἑεγγὶβ, γἱάθνες ΠΤ). 
ΒΌΤΙΟΝ [ΠΡὮτΟΥ βθηθοα8] Περὶ ὀργῆς β Ὁ. 5[ο". ἤοτν, (ΠΠ 20, ὅ8 τοῖς δὲ σοφοῖς 
ἀντὶ ὀργῆς Ἡραχλείτωι μὲν δάκρυα, Δημοχρίτωι δὲ γέλως ἐπή ει [ν6]. 8. 871 
19). [σνεν. 10, 88 ρεγρείμο γίδιι ριεϊμιοθιθηι ασίέαγο 8οϊονας ἴὉ.; 41 ἕιθιο φμοφιιδ 
γιαΐεγίαηι γίϑιιβ ἐπυοηϊέ αα οπεΐβ οσοιιϑιι8. ποριηι, οὐἶπ8 ργμἀοηέϊα ηιοηβίγαξ 
δι 108. ῬΌ8886 υἱγοϑ οἱ πιασηῆα ἐαορερία ἀαξΐαγοβ υεγυδοιο ἵπ ραΐγία οὐαβδοχιο 8εὉ 
αεγὸ παϑβοὶ, Ἰᾶζὰ (85 56)0]1. Αἀδάογιία παρὸ {μὶξ 12., εἰδὲ ϑἐμϊ ἐλ δοῖεν παβοὶ. 
Αδάοτα 8418. ΚΘ! ἀθατρ καθτβῦ θοὶ Μδοῦον Αἴ. ΠΠ 849 Β, Υ.. 29. νεὶ. Οἱα. 
5, 382, 81. 

22, Οτο, Ταβο. Υ 38, 114 [Ερίοσιγεα 3. 386 τη. Αππὶ. Ὁ865.} 10. πορηῖμίδιβ 
αηυϊβδὶβ αἴδα 8οϊϊοοέ ἀἰἰϑοογεΥ6 δὲ αἰγὰ πον ροίογαί: αὐ το ϑοπα ηιαῖα, αοφια 
ἐπίφια, ποηποϑέα ἑμγρία, υἱἐἱϊῖα ἐπε, φιασηα ράαγυα ροίεγαξ, εἰ βῖγιδ υαγίοίαίξ 
οοἴογιιηε ἰἰοοδαὲὶ υἵσεγα ὑδαΐε, δῖηιθ ποίϊοης γόγς πον ἰἰοεραΐ, αἶφιδ ᾿ς υἷν΄ ἴην- 
»εάὶνὲ εἰΐαηι απϊρυὶ αοῖθηι αϑρέοές οομΐογμην αὐδὶἐγαδαΐων, εἰ οὶ αἰδὲ ϑαερε 

24" 



872 δδ. ΠΕΜΟΚΕΙΤΟΒ 

χιοά αἀπέε ρΡεῖεβ ο886ὲ πον υἱδεγοηέ, {|| ὑπ ἐπβηϊξαΐοηε οὐυῆοηι ρεγεσγίπαϑαΐμν, πὲ 
γαῖα ἐπ ἐαἰγονιἑαξε οοηδιδέεγ εξ. 

28. Ἔτι, Χ 17 Ζεπιοογίδιν ρῥ)εϊοϑορλιιι ἐπ πιονυιιηιθη δ ἰδίογίαθ σγαξοας 
δβογὶρύνηι οδὲ, υἱγιθη Ῥγαδίου αἴΐοβ υεπεγαπάπμην αμοίογ αΐεχιια απέϊχμα ργαραϊέιεν, 
πιρηὲπῖϑιι οομογηι δια 8ΡΟ δ 86 ὑγέυαβδε, φιῖα οαἸἰδέϊηιαγεὶ οοσια οηθ8 οορηθη- 
ἑαξοπεδχια απϊηινὶ 8εὶ ἐπ οοηἰεηιρίαηπ 8 παΐμγαδ γαϊονηῖδιιβ υεσείϊογε5. δὲ ἐαραοξ- 
ΟΥ̓́ΘΒ ζ0γ8 δὲ εαϑ υἱάοηαὲ ἐπιϊοοοδγὶϑ ε οομϊογμηι ἱνιροαϊηιονεξὶβ ᾿ἰδεγαδϑεί. ἰὰ Κασίμηε 
εἶ τιοάχυιε ἔρδιθν, χο οαδοϊξαίοηι ζαοῖϊα βοϊϊογέϊα δεδ δεῖπνα οοπβοϊυϊέ ᾿αϑε- 
γι. ροεία ἵν φεΐθιο ψιίθηὶ ϑογρϑὶξ Π ΕΒΤΙΌΝΕΗ υογϑίνιιϑ φιϊάθηι δα 8 τυ αἶψα 

10 φγαρ)ῖοο γαοίὶβ ἀδϑογίρδὶξ, 96α οαιϑαηι υοἱιριξαγίας οαφοὶἑα 5 βπαὶξ αἴΐανι υεΥξ: 

1 

χιθ ὑν δανι γορα χιαηε ἔμ ἀσοδαΐ, ποτ ἱποοποὶγυπιὶξεῦ, δδὲ οπῖρὲ Ῥεγβοθα, μας 
δος αριὰ Σαδογίμενα αἰοὶξ, αἰυϊξῖ8 αὐανὶ δὲ μαγοῖ, βερερέμηι ρὶεγίηυην ἀαδοῖϊ 
αὐοϊοϑοοη 8 ΚΠ ἀεριονανῖῖδ. συογϑι8 Μαϑεγίαηὶ δὲ ϑιπὲ [03 12 {ἢ ἡ. 353, 
ΕἸΡΌΘΟΚ]: 

Τεριοογῖδιι8 Αναἀεγὶίε8. ῥ᾽ δῖοιβ »] οϑορῆμιβ 
οἴτρειι. οοπδίϊιεϊέ οοπέγα οαογέμε ΗΨΡΕνΟΗ δ, 
οομἶοβ ἐἤοάογε τὸ Ροϑϑεξ βρϊοηάουε ἀθῦθο. 
ἑΐα γταΐῖὶθ 80118 αοἴοηι ἐἤοάιὶ Ἰινὐπῖϑ, 

δ γιαϊήβ δεηιδ 6886 πὸ υἱάεγεὲ οἰυῖΐδιιϑ. 
δὶ. ἐφὸ ζμἰσομεϊδ δρϊοπάογοηι Ῥοονηΐας 
υοἷο εἰιοϊ ἴοαγτε οαἰζμηι ἀαοἰαξὶδ πῖθαε, 
πὸ ἴηι γὰ ὅοηα 688ὲ υἱάδανε πεχμανι ἢν. 

24. ἔχισε. ΠῚ 1039 [ἀδγαμβ 1,δοξ, Τπδύ, ΠῚ 18, 6]: 

ἀεπῖψις Ἰοριοογίζιοι ροδίχμαηι νεαΐμγα υδέιιδέαβ 
αὐἀηιονιιὶξ τιθηι ΟΥ̓ 68. Ἠιοίη8. Ἰατ σι ϑοθῦα πεθηἐϊδ, 

δροηέδ δια ἰείο οσαρμὲ οδυϊαδ ορέμϊέ ἔρδ6. 
25.}Η τμΈπ. 6]. 8, 18 ἑκὼν δὲ ἐνόσει σῶμα Δημόκριτος, ἵνα ὑγιαίνηι τὰ 

χρείττονα. 
26, ΤΈΕΒΤΥ. ΔροΪορ. 486 10. ἐαοαεοαηπαῖο βεγείἑρϑιων, φιοα γεν ονε8 βύπα ὁοἢ- 

ομρίϑοομέϊα ἀϑρίοονα πον Ῥοδϑεΐ εἰ ἀοϊογεί, δὲ πον εϑ8οὲ ροὐϊέμιϑ, ἱποοηεϊποηαηι 

ἐριοζαΐίοηα ργο δίων. 

21. Ῥιστ. ἀθ σατῖοβ. 12 Ρ. ὅ21 Ὁ ἐχεῖνο μὲν ψεῦδός ἐστι τὸ Δημόκριτον 
ἑχουσίως σβέσαι τὰς ὄψεις ἀπερεισάμενον εἰς ἔσοπτρον πυρωϑὲν καὶ τὴν ἀπ᾿ 
αὐτοῦ ἀνάχλασιν δεξάμενον, ὅπως μὴ παρέχωσι ϑόρυβον τὴν διάνοιαν ἔξω 
χαλοῦσαι πολλάχις, ἀλλ᾽ ἐῶσιν ἔνδον οἰχουρεῖν καὶ διατρίβειν πρὸς τοῖς νοη- 
τοῖς ὥσπερ παρόδιοι ϑυρίδες ἐμφραγεῖσαι. 

28. Α'ΝΟΝ. ΠΟΝΡΙΝ. 6. 81, 841{. [8 ΔΒΚΙορΙ 808] χανταῦϑά φησιν, ὡς 
λόγος ἔχει, Δημόκριτον ἀσιτήσαντα τέσσερας ἡμέρας πρὸς τῶε ἀναιρεῖσϑαι 
γίνεσθαι χαὶ αὐτὸν παραχληϑέντα πρός τινων γυναικῶν ἐπιμεῖναι ἡμέρας 
τινὰς ἐν τῶι βίωι, ἵνα μὴ γένωνται ταύταις δυστυχῶς τὰ κατὰ κείνους τοὺς 

χρόνους Θεσμοφόρια λελυμένα, φασὶν αὐτὸν ἀπαλλάττειν κελεῦσαι, χαϑίζειν 
δὲ πρὸς τοὺς ἄρτους, καὶ τούτους καταπνεῖν ἀτμὸν τὸν γινόμενον. καὶ ὃ 4. 
ἀποσπασάμενος τὸν ἀπὸ τοῦ ἱπνοῦ ἀτμὸν ῥωννυταί τε τὰς δυνάμεις καὶ ἐπι- 
βιοῖ τὸ λοιπόν. ΟΑΛΈταῦσβ Αὐπ. δουΐ, τπονὉ. ΠΠ| 81 δἱὲ ἐσέ Ῥοϊοπέα ἐπξαδα αἵ- 
86 Ῥαγιὴβ αϑ8ι8 αὐοίο ἐπ ϑὲι8. υδἱ ἠκαῖα ομάονηία αἰἰὸ πεμγέα οἕ 8 βία. πα 
οπΐνι ἀεζεοίι εὐὐϊποίαηι οΟΥ̓ΡΟΥ8. γον ἐμαϊπθηι γοξοτί, διομέ γαΐδίο ργοϑαΐ ἀΐψιιε 
Τεριοογ αἰαΐαθ του ἐδ οαοηερίν γαθια υἱ]σαίμηι. Ὠΐοδο Ῥαγοάϊΐθ σόοὴ ἐν 
τῶι ἀναπνεῖν χαὶ ἐκπνεῖν εἶναι τὸ ζῆν καὶ τὸ ἀποϑνήισχειν [8. 8. 881, 20] 
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Α. 82---81. ΓΕΒΕΝ. 82. 38. ΞΟΗΕΙΕΤΕΝ. 818 

βίδιηημηῦ ἃ115 ἄθιη νῸΠ ΗθιτηΐρρΟΒ [8. Δ 1, ὃ 48] δυβροζορόποη ΒΘ Περὲ ϑανά- 
των (8. Ηεγακιοὶίοβ ΒοΙ]. 1901 85. 35 Αππαι. 16]. 

29. ΑΤΗ. ορίξ. ΠΡ. 46 δΔημόχριτον δὲ τὸν ᾿Αβδηρίτην λόγος ἔχει διὰ 
γῆρας ἐξάξαι αὑτὸν διεγνωχότα τοῦ ζῆν καὶ ὑφαιροῦντα τῆς τροφῆς καϑ᾽ 
ἑχάστην ἡμέραν, ἐπεὶ αἱ τῶν Θεσμοφορίων ἡμέραι ἐνέστησαν, δεηϑεισῶν τῶν 
οἰχείων γυναιχῶν μὴ ἀποϑανεῖν χατὰ τὴν πανήγυριν, ὅπως ἑορτάσωσι, πει- 
σϑῆναι χελεύσαντα μέλιτος ἀγγεῖον αὑτῶι πλησίον παρατεϑῆναι χαὶ διαζῆσαι 
ἡμέρας ἱκανὰς τὸν ἀνόρα τῆι ἀπο τοῦ μέλιτος ἀναφορᾶι μόνηι χρώμενον χαὶ 
μετὰ τὰς ἡμέρας βασταχϑέντος τοῦ μέλιτος ἀποϑανεῖν. ἔχαιρε δὲ ὃ 4. ἀεὶ 
τῶι μέλιτι, χαὶ πρὸς τὸν πυϑόμενον, πῶς ἂν ὑγιῶς τις διάγοι ἔφη, εἰ τὰ μὲν 
ἐντὸς μέλιτι βρέχοι, τὰ δ᾽ ἐχτὸς ἐλαίωι. Ματϊδηίο ἄογ Ῥαγοᾶΐθ πδο Α 101. 

80. Μλκο. Απίοῃ. ΠῚ 8 δΔημόχριτον δὲ οἱ φϑεῖρες [πᾶτη]. ἀπέχτειναν. 
ὙοΥ ΟΠ βΙπηρ᾽ υἱῷ ῬΉΘΓΟΚΥ 058. ν. Ξ'γτ08]. 

81, ανκομ. ῬΆβιβ. 184 [οα. βέοτηθ. Κγαζκ. Αἰ. ΧΧ γ. 167] π. 214 4. νοσή- 
σας καὶ ληϑάργωι περιπεσὼν ὡς ἀνένηψεν “οὐδέν με, ἔφη, ἐξαπατήσει ἡ φιλο- 
ζωία᾽ καὶ ἐξήγαγεν ἑαυτὸν τοῦ βίου. 

ΒΟΚΕΙΕΤΕΝ. 5. Α 2. 

82. ϑυτρ. [88 Ηοθυ ἢ.) Καλλίμαχος [οι θην θγζοί μη 8] Πίναξ τῶν 4η- 

μοχρίτου γλωσσῶν καὶ συνταγμάτων. 5ΤΕΡΗ. ΒΥΖ. δι Βοβγ ΟΝ.) Ρ. 640, ὅ 
Μοΐη, Ἡγησιάναξ γραμματικὸς [ϑαβοιίῖῃ! 41. 1. 11 81] γράψας Περὶ τῆς δημο- 

χρίτου λέξεως βιβλίον ἕν καὶ Περὶ ποιητικῶν λέξεων. ἦν δὲ Τρωιαδεύς. 

88. Πιοα. ΙΧ 45---49 ΤΕΤΕΑΙΟΘΙΕΝ -ΟΕΡΝΟΝΟ ΡῈΒ ΤῊἨΒΑΒΥΙΙΟΒ. τὰ δὲ 
βιβλία αὐτοῦ καὶ Θρασύλος ἀναγέγραφε χατὰ τάξιν οὕτως ὡσπερεὶ καὶ τὰ 
Πλάτωνος χατὰ τετραλογίαν. 

Ἔστι δὲ Ἠϑικὰ μὲν τάδε" 

1. 1. Πυϑαγόρης 2. Περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαϑέσεως 8. Περὶ τῶν ἐν Αἰδου 
(80 ϑυϊά. τριτογένεια: ἀίΐδηι ΒΡΕῚ 4. Τριτογένεια (τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι 
τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς ἃ πάντα ἀνθρώπινα συνέχει). 

Π. 1. Περὶ ἀνδραγαϑίας ἢ Περὶ ἀρετῆς 23. ᾿Αμαλϑείης χέρας 3. Περὶ 
εὐθυμίης 4. Ὑπομνημάτων ἡϑιχῶν [ΒὕοΠοΥΖΔ}} Γ6810}" ἡ γὰρ Εὐεστω 
οὐχ εὑρίσκεται. καὶ ταῦτα μὲν τὰ Ἠϑικά. 

Φυσικὰ δὲ τάδε" 

ΠῚ. 1. Μέγας διάκοσμος (ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευχίππου φασὶν εἶναι) 
2. Μιχρὸς διάκοσμος 8. Κοσμογραφίη 4. Περὶ τῶν πλανήτων. 

ΙΥ͂. 1. Περὶ φύσεως πρῶτον 3. Περὶ ἀνθρώπου φύσιος (ἢ Περὶ σαρχός) δεύ- 
τερον 8. Περὶ νοῦ 4. Περὶ αἰσϑησίων (ταῦτά τινες ὁμοῦ γράφοντες 
Περὶ ψυχῆς ἐπιγραφουσι). 

Υ. 1. Περὶ χυμῶν 3. Περὶ χροῶν 8. Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν 

4, Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν. 

ΥἹΙ. 1. Κρατυντήρια (ὅπερ ἐστὶν ἐπιχριτικὰ [80 ΒΡ, νρ]. ϑυϊᾷ. Β. ν. χραΐυν- 
τήρια : ἐπιχρατιχὰ Ε: ἐπικρατυντικὰ Βγπαοη] τῶν προειρημένων) 
2, Περὶ εἰδώλων [εἰδώλου ΒΡῚ ἢ ἢ Περὶ προνοίας 8, Περὶ λογικῶν [Ἐ': λοι- 
μῶν ΒΡ κανὼν [80 ΒΡΕῚ α 8. γ 4. ᾿ἀπορημάτων [ΒὕομθοΙΔΕΙ {68} 
ταῦτα καὶ περὶ Φύσεως. 
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Τὰ δὲ ᾿Ασύντακτα ἐστι τάδε" 
1. Αἰτίαι οὐράνιαι ἃ. Αἰτίαι ἀέριοι 3. Αἰτίαι ἐπίπεδοι 4. Αἰτίαι περὶ 
πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί ὅ. Αἰτίαι περὶ φωνῶν 6. Αἰτίαι περὶ σπερ- 
μάτων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν 1. Αἰτίαι περὶ ζώιων αβγ 8. Αἰτίαι 

δ σύμμιχτοι 9. Περὶ τῆς λίδϑου ταῦτα χαὶ τὰ ᾿Ασύντακτα. 

Μαϑηματικὰ δὲ τάδε" 

ΨΠ. 1. Περὶ διαφορῆς γνώμης ἢ Περὶ ψαύσιος χύκλου καὶ σφαίρης 2. Περὲ 
γεωμετρίης 8. Γεωμετριχῶν 4. ᾿Αριϑμοί. 

ΨΠΠ. 1. Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν αβ 2. Ἐχπετάσματα 8. Μέγας 
10 ἐνιαυτὸς ἢ ̓Αστρονομίη, παράπηγμα ὅ. ἄμιλλα κλεψύδραι ἴδο ἄϊ6 Η485.1. 

ΙΧ. 1. Οὐρανογραφίη 3. Γεωγραφίη 3. Πολογραφίη 4. ᾿Αχτινογραφίη 
τοσαῖτα καὶ τὰ αϑηματικχα. 

Μουσικὰ δὲ τάδε. 

Χ. 1. Περὶ ῥὁυϑμῶν καὶ ἁρμονίηῆς 3. Περὶ ποιήσιος 8. Περὶ καλλοσύνης 
15 ἐπέων 4. Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων. 

ΧΙ. 1, Περὶ Ὁμήρου ἢ Ὀρϑοεπείης καὶ γλωσσέων ἃ. Περὶ ἀοιδῆς 8. Περὶ 
ῥημάτων 4. Ὀνομαστιχῶν. τοσαῦτα χαὶ τὰ Μουσιχά. 

Τεχνικχὰ δὲ τάδε" 

ΧΠ. 1. Πρόγνωσις 3. Περὶ διαίτης ἢ Διαιτητικόν 8. [ἢ] Ἰητρικὴ γνώμη 
20 4. Αἰτίαι περὶ ἀκαιριῶν χαὶ ἐπιχαιριῶν. 

ΧΠ,Ι. 1. Περὶ γεωργίης ἡ Γεωμετρικὸν ἴΒο ΒΡΕῚ 2. Περὶ ζωγραφίης 8. Τα- 
χτιχὸν χαὶ 4. Ὁπλομαχικόν. τοσαῦτα καὶ τάδε. 

τάττουσι δέ τινες [ΕΥρἄηΖΟΥ ἀο8. ΚΑΙ ΔΟμθίβομθα Ῥίπαχ)] χατ᾽ ἰδίαν 
ἐχ τῶν Ὑπομημάτων καὶ ταῦτα. 

2ὅ 1, Περὶ τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἱερῶν γραμμάτων 3. Περὶ τῶν ἐν Μερόηι 
8, ι᾿Ωχεανοῦ περίπλους 4. Περὶ ἱστορίης ὅ. Χαλδαϊχὸς λόγος 6. Φρύ- 
γιος λόγος Ἴ. Περὶ πυρετοῦ χαὶ τῶν ἀπὸ νόσου ̓ βησσόντων 8. Νομικὰ 
αἴτια 9. Χερνικὰ προβλήματα [80 Β: χέρνιβα ἡ ῇ προβλήματα ΕΡΙ. 

τὰ δ᾽ ἄλλα, ὅσα τινὲς ἀναφέρουσιν εἰς αὐτόν, τὰ μὲν ἐκ τῶν αὐτοῦ 
30 διεσχεύασται, τὰ δ᾽ ὁμολογουμένως ἐστὶν ἀλλότρια. ταῦτα καὶ περὶ 

τῶν βιβλίων αὐτοῦ καὶ τοσαῦτα. 

ΤΤΙΙ,. 

84. Οτο. ἀθ οτδῖ, 1 11,49 δὲ ογημαΐε ἰοοιεῖιι8 68ὲ, ϑἱοιξ δὲ ἔευέμν δὲ ηυὐἱὴ]ηὶ 
υἱάἀοίμν ρὴμψ,βίοιι5 {116 1)., ηναΐογὶοβ ἐπΠπ {εξ ρ)μδιοὶ ἀ6 μα αἰαὶϊξ, ογπαΐιιϑ ὑδγὸ 

85 ἧρδε υδγϑογιηι ογαΐογὶβ ρίαπάιιϑ οί. οταῦ. 20, Θ1 φιρϊοχιυϊ 6δὲ δηῖηι, φιιοᾶ ϑι 
αὐγίμεην ἡεθηβεγαην αἰίχυιιαην οαἀαξ, οἰλαηιδὶ αϑοϑὲ α συεγϑι (παγα τᾷ φιδάδην οΥα- 

ἐϊοηὶβ οϑὲ υἱέϊινη}), γυθθιογιβ υοοσαίμν, ᾳιιὶ σγαθοο ῥυθμὸς αϊοϊξιιν. ἐξαφιια υἱάᾶδο 
υἱδιι 6886 ἤθη, τι118 ῬΙαίοη δ οἱ Τοηιοογ ἐὶ Ἰοσυιἰογιοηι οἰδὶ αϑοὶξ α υοΥϑις, ἐαη θη 
φιοά ὑποὶϊξαξίιι8. ἔδγαΐν" οἱ οἱαγὶδδὶηνῖθ υογδογιη ἰπιρυϊνυϊδιι8 έα ξεν, ροξιι8 ροδηια 

40 »είαπάιοην χιαην σοηεϊσογιίην ροδίαγιθ. ἄο αἰνίῃ. Π θά, 138 υαἱάς Πεναοϊίξιι 
οὗ ϑοιιι8, ηιϊα Ὁ. ὈΙΟΝΥΒ. ἄορ οορ. σου. 24 ἱπὶ τα] τοη Κ'Ό]0 ΓΑΡῸΩ 

ΠΘΙΓΨῸΓ φιλοσόφων δὲ κατ᾽ ἐμὴν δόξαν 4. τε καὶ Πλάτων καὶ ᾿Αριστοτέλης" 

τούτων γὰρ ἑτέρους εὑρεῖν ἀμήχανον ἄμεινον χεράσαντας τοὺς λόγους. ΥΒὶ. 
Τίπιοη 83, 8361, 11. 
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Α. 38. ΒΟΗΕΙΕΤΕΝ. 594. 5Τ1Π,. 85--ὅ1. ΠΕΗ ΝΕ. 810 

ΓῈΗΒΕ. ΥὙ61]. ἀθγοῆνγορ Πυϑυκίὶρροβ' 

ΒΙΜΡῚ. (Ὁ 68610 294,83 ὀλίγα δὲ ἐκ τῶν ᾿Αριστοτέλους Περὶ Δημοκχρίτου 
[5. 2. 26]. Ῥιοο. Υ͂ 20 [Καίδὶ. ἀθὺ Αὐῖϑί. βοῦγ. π' 124 080] Προβλήματα ἐκ τῶν 

δημοχρίτου α β. Υ 49 [Καίδ!ορ ογ΄ βοῦν, ἀθ8 ΤὨΘΟΡΙΓΑΒ) Περὶ Δημοχρί- 
του ἃ. Ἐθομάδ 48 Περὶ τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας. Ν' 81 [Καίδϊορ; ἄδγ 
βοῦτ, ἀθ8. ΗθγαΚΙοἱάθθ ῬΟπΕΚΟ8)] Περὶ φύσεως καὶ περὶ εἰδώλων πρὸς Δημό- 
χριτον. Ἐθοηάα 88 Πρὸς τὸν Δημόχριτον ἐξηγήσεις ἅ. ῬΒΙΠΟν. 8080]. Ζθποη. 
ἃ6 110. ἀϊο. ΝΗ Υ͂ 2 ἔν. 20 [[βοῆοὸνὺ Ἐρίο. 97,10] ὡς ἔν τε τοῖς Πρὸς Δημόκριτον 

ἵσταται διὰ τέλους ὃ ᾿ΕἘπίχουρος. Ὥιοα. Χ 24 [Καί]. ἀογ βοῦν. ἀθ8. ΕΡΙΚΌΓΘΟΙΒ 
Μοίτοάοτοβ]) Πρὸς Δημόκριτον. ΥΕ]. ΚοϊοΐθΒ. χὰ Β ἔν. 1. 1686, ιοα. ΙΙ 114 
{Καίδι. 468 ΚΙοβδηίΠ 68] Πρὸς Δημόχριτον. ὙΠ 118 [Καία]. 05 ΞϑῬρῃαῖγοβὶ. Περὶ 
ἐλαχίστων, Πρὸς τὰς ἀτόμους καὶ τὰ εἴδωλα. 

8ὅ. ΑΕΙΒΥ. 46 ρθη. δ οοῦτ. Α 2. 816᾽ 84 ὅλως δὲ παρὰ τὰ ἐττι- 
χολῆς περὶ οὐδενὸς οὐδεὶς ἐπέστησεν ἔξω 4΄ημοχρίτου. οὗτος δ᾽ 

ἔοιχε μὲν σπιερὶ ἁτεάντων φροντίσαι, ἤδη δὲ ἐν τῶι πῶς διαφέρει. 
86. ΑΕΙΒΥ, ἀθ ῥαγῇ. δηΐῃ, ἃ 1. 042) 24 αἴτιον δὲ τοῦ μὴ ἐλϑεῖν 

τοὺς προγενεστέρους ἐπὶ τὸν τρόττον τοῦτον [ἀϊθ τΪΒΒΘΗΒΟΒΑΙΠΙΟΗΘ 
Μοιίβοάθ ἀθ5 ἀσ), ὅτε τὸ τί ἦν εἶναι χαὶ τὸ δὁρίσασϑαι τὴν οὐσίαν 
οὐχ ἦν, ἀλλ᾽ ἥψατο μὲν 4. πρῶτος, ὡς οὐκ ἀναγχαίου δὲ τῆι 
φυσιχῆι ϑεωρίαι ἀλλ᾽ ἐχφερόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, 

ἐπὶ Σωχράτους δὲ τοῦτο μὲν ηὐξήϑη, τὸ δὲ ζητεῖν τὰ περὶ φύ- 

σεως ἔληξε. ταθίδρῃ. Μ 4. 1078᾽)19 τῶν μὲν γὰρ φυσικῶν ἐττὶ μιχρὸν 

4. ἥψατο μόνον καὶ ὡρίσατό πως τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν. 

837. ΒΊΜΡΙΔΟ, ἄθ οδϑὶο ῥ. 394, 838 Ηοῖρ. ὀλίγα δὲ ἐκ τῶν ᾿Αρι- 
στοτέλους Περὶ ““ημοχρίτου [{τ. 208 Βοβ6] ““αραγραφέντα δηλώσει 
τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων διάνοιαν. 

“1. ἡγεῖται τὴν τῶν ἀιδίων φύσιν εἶναι μιχρὰς οὐσίας στλῆ- 
ϑος ἀπείρουφ᾽ ταύταις δὲ τότιον ἄλλον ὑποτίϑησιν ἄσεειρον τῶι 
μεγέϑει" προσαγορεύει δὲ τὸν μὲν τόπον τοῖσδε τοῖς ὀνόμασι τῶι 

τε χενῶι χαὶ τῶι οὐδενὶ χαὶ τῶι ἀπείρωι, τῶν δὲ οὐσιῶν 

ἑχάστην τῶι τε δενὶ χαὶ τῶι ναστῶι καὶ τῶι ὄντι. γομέζει 

δὲ εἶναι οὕτω μιχρὰς τὰς οὐσίας, ὥστε ἐχφυγεῖν τὰς ἡμετέρας 

αἰσϑήσεις. ὑπάρχειν δὲ αὐταῖς :ταντοίας μορφὰς χαὶ σχήματα 

γπαντοῖα καὶ χατὰ μέγεϑος διαφοράς. ἐχ τούτων οὖν ἤδη χαϑά- 

σπτὲρ ἐχ στοιχείων γεννᾶι καὶ συγχρένει τοὺς ὀφϑαλμοφανεῖς καὶ 

τοὺς αἰσϑητοὺς ὄγχους. στασιάζειν δὲ καὶ φέρεσϑαι ἐν τῶι χενῶι 

διά τε τὴν ἀνομοιότητα χαὶ τὰς ἄλλας εἰρημένας διαφοράς, φε- 

ρομένας δὲ ἐμτιίσιτειν χαὶ περιτελέχεσϑαι “τεριτιλοχὴν τοιαύτην, 

ἣ συμψαύειν μὲν αὐτὰ καὶ πλησίον ἀλλήλων εἶναι ττοιεῖ, φύσιν 

μέντοι μίαν ἐξ ἐχείνων χατ᾿ ἀλήϑειαν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν γεννᾶι" χο- 

μιδῆι γὰρ εὔηϑες εἶναι τὸ δύο ἢ τὰ πλείονα γενέσϑαι ἄν ποτε 
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ἕν. τοῦ δὲ συμμένειν τὰς οὐσίας μετ᾽ ἀλλήλων μέχρι τινὸς 

αἰτιᾶται τὰς ἐτταλλαγὰς χαὶ τὰς ἀντιλήψεις τῶν σωμάτων᾽ τὰ μὲν 

γὰρ αὐτῶν εἶναι σχαληνά, τὰ δὲ ἀγχιστρώδη, τὰ δὲ χοῖλα, τὰ δὲ 
χυρτά, τὰ δὲ ἄλλας ἀναρέϑμους ἔχοντα διαφοράς" ἐπὶ τοσοῦτον 
οὖν χρόνον σφῶν αὐτῶν ἀντέχεσϑαι νομίζει χαὶ συμμένειν, ἕως 

ἐσχυροτέρα τις ἐχ τοῦ ττεριέχοντος ἀνάγχη “ταραγενομένη διασείσηι 

χαὶ χωρὶς αὐτὰς διασπείρηι᾽. λέγει δὲ τὴν γένεσιν καὶ τὴν ἐναν- 
τίαν αὐτῆι διάχρισιν οὐ μόνον περὶ ζώιων, ἀλλὰ καὶ περὶ φυτῶν 
χαὶ περὶ χόσμων χαὶ συλλήβδην περὶ τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων 
ἁτιάντων. εἰ τοίνυν ἡ μὲν γένεσις σύγχρισις τῶν ἀτόμων ἐστίν, 

ἡ δὲ φϑορὰ διάχρισις, καὶ χατὰ 4ημόχριτον ἀλλοίωσις ἂν εἴη ἡ 
γένεσις. 

838. ΒΙΜΡΙ. Ρῃγ8. 28, 16 [δ8 ΤΆΘΟΡΕΓ. ὑΒγ8. ορ. ἔτ. 8, ψῖθ α, 39. 
40, 2---; Ηἰπίου Τιϑὰκ. 5. 869, 18] “ταρατιλησίως δὲ χαὶ ὅ ἑταῖρος 

αὐτοῦ 4. ὁ ᾿Αβδηρίτης ἀρχὰς ἔϑετο τὸ σπτλῆρες χαὶ τὸ χενόν, ὧν 

τὸ μὲν ὃν τὸ δὲ μὴ ὃν ἐχάλει᾽ ὡς (γὰρ) ὕλην τοῖς οὖσι τὰς ἀτό- 

μους ὑποτιϑέντες τὰ λοιτεὰ γεννῶσι ταῖς διαφοραῖς αὐτῶν. τρεῖς 

δέ εἰσιν αὗται δυσμὸς τροπὴ δια ϑιγή, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν σχῆμα 

χαὶ ϑέσις χαὶ τάξις. πεφυχέναι γὰρ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου 

χιγνεῖσϑαι χαὶ φέρεσϑαι τὰ συγγενῆ πρὸς ἄλληλα καὶ τῶν σχημά- 
τῶν ἕχαστον εἰς ἑτέραν ἐγχοσμούμενον σύγχρισιν ἄλλην ποιεῖν 
διάϑεσιν᾽ ὥστε εὐλόγως ἀπείρων οὐσῶν τῶν ἀρχῶν πάντα τὰ 
πάϑη καὶ τὰς οὐσίας ἀποδώσειν ἐπηγέλλοντο, ὑφ᾽ οὗ τέ τι γίνε- 
ται καὶ πῶς" διὸ χαέ φασι μόνοις τοῖς ἄπειρα ποιοῦσι τὰ στοι- 

χεῖα τιάντα συμβαίνειν χατὰ λόγον. χαὶ τῶν ἐν ταῖς ἀτόμοις σχη- 

μάτων ἄπειρον τὸ τιλῆϑός φασι διὰ τὸ μηδὲν μᾶλλον τοιοῦτον 
ἢ τοιοῦτον εἶναι. ταύτην γὰρ αὐτοὶ τῆς ἀτπιειρίας αἰτίαν ἀτπτο- 
διδόασι. 

89. ῬΙΌΤΑΒΟΗ. βίτομι. 7 [Ὁ. 681] 4. ὁ ᾿Αβδηρίτης ὑτπτεστήσατο 
τὸ σπᾶν ἄπειρον διὰ τὸ μηδαμῶς ὑπό τινος αὐτὸ δεδημιουργῆσϑαι. 
ἔτι δὲ χαὶ ἀμετάβλητον αὐτὸ λέγει χαὶ χαϑόλου οἷον τιᾶν ἐστιν 
ῥητῶς ἐχτίϑεται" μηδεμίαν ἀρχὴν ἔχειν τὰς αἰτίας τῶν νῦν γιγνο- 

μένων, ἄνωϑεν δ᾽ ὅλως ἐξ ἀπείρου χρόνου προχατέχεσϑαι τῆι 
ἀνάγκηι σπτάνϑ᾽ ἁπλῶς τὰ γεγονότα χαὶ ἐόντα καὶ ἐσόμενα. 

ἡλίου δὲ καὶ σελήνης γένεσίν φησι. κατ᾽ ἰδίαν φέρεσϑαι ταῦτα 
μηδέπω τὸ παράτταν ἔχοντα ϑερμὴν φύσιν, μηδὲ μὴν καϑόλου 

λαμπροτάτην, τοὐναντίον δὲ ἐξωμοιωμένην τῆι τιερὶ τὴν γῆν φύ- 

σεν γεγονέναι γὰρ ἕχάτερον τούτων πρότερον ἔτι κατ᾽ ἰδίαν ὑπο- 

βολήν τινα χόσμου, ὕστερον δὲ μεγεϑοτοιουμένου τοῦ περὶ τὸν 

ἥλιον κύχλου ἐνατιοληφϑῆναι ἐν αὐτῶι τὸ ττῦρ. 
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40. ΗΙΤΡΡΟΓΥΤ. τοίπξ. 1 18 [Ὁ. 606] 4. δὲ “ευχέτιττου γίνεται 
γνώριμος. 4. Ταμασίτειπου ᾿“βδηρίτης πολλοῖς συμβαλὼν γυμνο- 
σοφισταῖς ἐν Ἰνδοῖς χαὶ ἱερεῦσιν ἐν αἰ ἰγύτιτωι καὶ ἀστρολόγοις 

χαὶ ἐν Βαβυλῶνι μάγοις. 

λέγει δὲ ὁμοίως ““ξυχίτιστων περὶ στοιχείων, τιλήρους χαὶ 
χεγοῦ, τὸ μὲν τιλῆρες λέγων ὄν, τὸ δὲ χενὸν οὐχ ὄν᾽ ἔλεγε δὲ ὡς 

ἀεὶ χινουμένων τῶν ὄντων ἐν τῶι χενῶι᾽ ἀτιείρους δὲ εἶναι κόσμους 

χαὶ μεγέϑει διαφέροντας. ἐν τισὶ δὲ μὴ εἶναι ἥλιον μηδὲ σελή- 

νην, ἐν τισὶ δὲ μείζω τῶν παρ᾽ ἡμῖν χαὶ ἐν τισὶ τ᾿λξίω. εἶναι 
δὲ τῶν χόσμων ἄνισα τὰ διαστήματα χαὶ τῆι μὲν τιλείους τῆι δὲ 
ἐλάττους χαὶ τοὺς μὲν αὔξεσϑαι τοὺς δὲ ἀχμάζειν, τοὺς δὲ φϑέ- 
γεν, χαὶ τῆι μὲν γίνεσθαι, τῆι δ᾽ ἐκλείσεειν. φϑείρεσϑαι δὲ αὐτοὺς 

ὑγχε ἀλλήλων προσπίπτοντας. εἶναι δὲ ἐνίους χόσμους ἐρήμους 
ζώιων καὶ φυτῶν καὶ παντὸς ὑγροῦ. τοῦ δὲ παρ᾽ ἡμῖν κόσμου 
σπιρότερον τὴν γῆν τῶν ἄστρων γεγέσϑαι, εἶναι δὲ τὴν μὲν σελήνην 
χάτω, ἔπειτα τὸν ἥλιον, εἶτα τοὺς ἀτιλανεῖς ἀστέρας. τοὺς δὲ 

σελανήτας οὐδ᾽ αὐτοὺς ἔχειν ἴσον ὕψος. ἀχμάζειν δὲ χόσμον, ἕως 
ἂν μηχέτι δύνηται ἔξωϑέν τι προσλαμβάνειν. 

οὗτος ἐγέλα πάντα, ὡς γέλωτος ἀξίων πάντων τῶν ἐν ἀν- 

ϑρώποις. 

41. ΑΒΙΒτ, ΡΠΥ8. Γ 4. 208 88 4. δ᾽ οὐδὲν ἕτερον ἐξ ἑτέρου γίγνεσϑαι τῶν 
πρώτων φησίν. ἀλλ᾽ ὅμως γε αὐτῶν [Εἰ, πᾶπη!]. τῶν ἀτόμων ὅϑἴτηρ!. 462, 12] τὸ 
κοινὸν σῶμα πάντων ἐστὶν ἀρχή, μεγέϑει χατὰ μόρια καὶ σχήματι διαφέρον. 

42. ΑἙΙΒτ, πϑίλρῃγβ. 2 18. 10395 9 ἀδύνατον γὰρ εἶναί φησιν [ΠΘΠΙΟΚΓ.] 
ἐκ δύο ἕν ἢ ἐξ ἑνὸς δύο γενέσθαι" τὰ γὰρ μεγέϑη, τὰ ἄτομα, τὰς οὐσίας 
ποιεῖ; νεὶ. ΑΞ. 46 ρθη. οὔ οοιτ. Α 8. 818006 Παρμενίδης λέγει δύο τὸ ὃν καὶ τὸ 
μὴ ὃν εἶναι, φάσχων πὺῦρ καὶ γῆν. 

48. ῬΙΟΧΥΒ. θὲ] Ἐπ, Ῥ. Ε, ΧΤΥ͂ 28,2. 8 οἱ μὲν γὰρ ἀτόμους προσειπόντες 
ἀἄφϑαρτά τινα καὶ σμιχρότατα σώματα πλῆϑος ἀνώριϑμα, καί τι χωρίον κενὸν 
μέγεϑος ἀπεριόριστον προβαλόμενοι, ταύτας δὴ φασι τὰς ἀτόμους ὡς ἔτυχεν 
ἐν τῶι χκενῶι φερομένας αὐτομάτως τε συμπιπτούσας ἀλλήλαις διὰ ῥύμην 
ἄτακτον καὶ συμπλεχομένας διὰ τὸ πολυσχήμονας οὔσας ἀλλήλων ἐπιλαμβάνε- 
σϑαι, καὶ οὕτω τόν τε χόσμον χαὶ τὰ ἐν αὐτῶι, μᾶλλον δὲ κόσμους ἀπείρους 
ἀποτελεῖν. ταύτης δὲ τῆς δόξης ᾿Επίχουρος γεγόνασι καὶ 4." τοσοῦτον δὲ 
διεφώνησαν ὅσον ὃ μὲν ἐλαχίστας πάσας καὶ διὰ τοῦτο ἀνεπαισϑήτους, ὃ δὲ 
χαὶ μεγίστας εἶναί τινας ἀτόμους ὁ 4. ὑπέλαβεν. ἀτόμους δὲ εἶναί φασιν 
ἀμφότεροι καὶ λέγεσϑαι διὰ τὴν ἄλυτον στερρότητα. νοὶ. Ἑριουκ. 60. 1 δ 
[Ρ. 16, 12 ὕ8.] ἀλλὰ μὴν οὐδὲ δεῖ νομίζειν πᾶν μέγεϑος ἐν ταῖς ἀτόμοις ὑπάρ- 
χειν, ἵνα μὴ τὰ φαινόμενα ἀντιμαρτυρῆι, παραλλαγὰς δέ τινας μεγεθῶν νομι- 
στέον εἶναι. 

44, ἨΈΕΜ. ἱττίβ. 18 [Π). 664] 4. ... ἀρχὰς τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὄν, χαὶ τὸ 
μὲν ὃν πλῆρες τὸ δὲ μὴ ὃν χενόν. τὸ δὲ πλῆρες ἐν τῶι κενῶι τροπῆι χαὶ 
ῥυϑμῶι ποιεῖ τὰ πάντα. 

1 

4 
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45. ΑΕιθ7᾽. Ρἢγ 8. Α ὅ. 188Ἀ22 4. τὸ στερεὸν [πλῆρες ϑ'΄'΄Ὡ0}. 44, 16] χκαὲ 
χενὸν, ὧν τὸ μὲν ὡς ὄν, τὸ δ᾽ ὡς οὐχ ὃν εἶναί φησιν ἔτι ϑέσει, σχήματε, 
τάξει. ταῦτα δὲ γένη ἐναντίων" ϑέσεως ἄνω χάτω, πρόσϑεν ὄπισϑεν, σχήματος 
γωνία εὐϑὺ περιφερές. 

46. ΔΕτ. 1.8, 16 [Ὁ.. 286] 4. τὰ ναστὰ καὶ κενά [πᾶ]. ἀρχὰς εἷναε. 
ἄλπεν ΥἼΠ| 981 τί δηλοῖ τὸ “ναστοτέραν᾽ (Ὀθὶ Ατοβίρ6 08) οὐ πάνυ σαφῶς οἶδα 
διὰ τὸ μηδὲ σύνηθες εἶναι τοῖς “Βλλησιν ὄνομα κατὰ τοῦ τοιόυτον πράγματος 
λέγεσϑαι. ἄρτον μὲν γάρ τινα ναστὸν ἐχάλουν, οὐ μὴν ἄλλο γέ τι σῶμα πρὸς 
αὐτῶν οὕτως ὠνομασμένον ἐπίσταμαι. αὐτὸς δὲ ὃ ᾿Αρχιγένης ... δοκεῖ μοι 
τὸ ναστὸν ἀντὶ τοῦ πλήρους ὀνομάζειν. 

41. ΑἘτ.1 8, 18 [Ὁ. 286, ᾿πὶ Βοιίουῦ θοΥ ἘΡΊΚαΓ, 4150 ἰοῦ {ΠΘΟΡὨΓΑΒΕΪΒΟΒ] 

4. μὲν γὰρ ἔλεγε δύο, μέγεθός τε καὶ σχῆμα, ὁ δὲ ᾿πίχουρος τούτοις καὶ 
τρίτον βάρος προσέϑηχεν. 12,0 [Ὁ. 311; ΘὈθη 8118 ἰηον ΕΡΙΚαγ ἢ] 4. τὰ 
πρῶτά φησι σώματα (ταῦτα δ' ἦν τὰ νασταά) βάρος μὲν οὐχ ἔχειν, χινεῖσϑαι 
(δὲ) χατ᾽ ἀλληλοτυπίαν ἐν τῶι ἀπείρωι. δυνατὸν ( δ᾽) εἶναι χοσμιαίαν ὑπάρχειν 
ἄτομον. (το. ἀο ἑαΐο 20, 46 ἀεοϊηαξ, ἐπιχιὶέ, αἰοηνιβ. ρυίρειιοηε ον ὃ αἴΐαηι οηῖηι 

χφιαηπάαηι υἵηι πιοΐμ8 παθοθαηπὲ α ]οηιοογὶο ἐηιριιϊϑιογυῖδ σμαηι ρίασανι ἐπ α»- 
»εϊϊαί, α ἐὲ Ἐρίοιγε σγαυϊίαϊϊ8 εἰ ροπάογβ. [ν εἰ. ὕβοηοῦ Ερίοιν, Ρ. 818]. ΒΏΓΡΙ, 

Ῥἢγ 8. 42, 10 4. φύσει ἀκίνητα λέγων τὰ ἄτομα πληγῆι κινεῖσϑαί φησιν. ΔἘτ. 
1.23, 8 [Ὁ. 819; δὰ ορίκατ, Θ16}}6 νρὶ. αἷο ΥΥ̓ οἰζογσζᾷ!αηρ Ρ. 820}2] 4. ἕν γένος 
κινήσεως τὸ κατὰ παλμὸν ἀπεφαίνετο. 

48. ΔΕτ.1 16,2 [Ὁ. 816] οἱ τὰς ἀτόμους, περὶ τὰ ἀμερῆ ἵἴστασϑαι χαὶ 
μὴ εἰς ἄπειρον εἶναι τὴν τομήν. 

49. ΟΑΤΕΝ. ἀθ ο᾽θῃι. 860. Ηἷρρ. 1. 2 {1 411 Καὶ “νόμωι γὰρ χροιΐ, 
νόμωι πικρόν, νόμωι γλυχύ, ἐτεῆι δ᾽ ἄτομον χαὶ κενόν᾽ [{τ. 125] ὃ 
Δ. φησιν ἐκ τῆς συνόδον τῶν ἀτόμων γίνεσϑαι νομίζων ἁπάσας τὰς αἰσϑητὰς 
ποιότητας ὡς πρὸς ἡμᾶς τοὺς αἰσϑανομένους αὐτῶν, φύσει δὲ οὐδὲν εἶναι 
λευχὸν ἢ μέλαν ἢ ξανϑὸν ἢ ἐρυϑρὸν ἢ πιχρὸν ἢ γλυχύ" τὸ γὰρ δὴ “νόμω!:εἸ 
ταὐτὸ βούλεται τῶι οἷον ἱνομιστί᾽ καὶ ἱπρὸς ἡμᾶς͵, οὐ κατὰ τὴν αὐτῶν τῶν 
πραγμάτων φύσιν, ὅπερ [δ᾽ αὖ πάλιν ᾿ ἐτεῆι᾽ καλεῖ παρὰ τὸ ᾿ ἐτεόν᾽, ὅπερ 

ἀληϑὲς δηλοῖ, ποιήσας τοὔνομα. καὶ εἴη ἂν ὁ σύμπας αὐτοῦ νοῦς τοῦ λόγου 
τοιόσδε" νομίζεται μὲν [το] παρα τοῖς ἀνθρώποις λευχὸν τι εἶναι καὶ μέλαν 
καὶ γλυχὺ καὶ πικρὸν, κατὰ δὲ τὴν ἀλήϑειαν δὲν καὶ μηδέν ἐστι τὰ πάντα 
[ν 6]. ἔτ. 166]. χαὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτ᾽ εἴρηχεν αὐτός, ᾿ δέν᾽ μὲν τὰς ἀτόμους 
ὀνομάζων, ᾿ μηδέν᾽ δὲ τὸ χενόν. αἱ μὲν οὖν ἄτομοι σύμπασαι σώματα οὖσαι 
σμιχρὰ χωρὶς ποιοτήτων εἰσὶ, τὸ δὲ κενὸν χώρα τις, ἐν ἧι φερόμενα ταυτὶ 
τὰ σώματα ἄνω τε καὶ κάτω σύμπαντα διὰ παντὸς τοῦ αἰῶνος ἢ περιπλέχεταί 
πως ἀλλήλοις ἢ προσχρούει χαὶ ἀποπάλλεται, καὶ διακρίνει δὲ χαὶ συγχρίνει 
πάλιν εἰς ἄλληλα κατὰ τὰς τοιαύτας ὁμιλίας κάκ τούτου τὰ τε ἄλλα συγχρί- 
ματα πάντα ποιεῖ χαὶ τὰ ἡμέτερα σώματα καὶ τὰ παϑήματα αὐτῶν καὶ τὰς 
αἰσϑήσεις. ἀπαϑῆ δ᾽ ὑποτίϑενται τὰ σώματα εἶναι τὰ πρῶτα (τινὲς μὲν 
αὐτῶν ὑπὸ σχληρότητος ἀἄϑραυστα, χαϑάπερ οἱ περὶ ᾿Επίχουρον [Εῤρίοιιν. 
Ῥ. 205, 29 ὕ5., ἔνιοι δὲ ὑπὸ σμιχρότητος ἀδιαίρετα, καϑάπερ οἱ περὶ τὸν 
“εὐκιππον), ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀλλοιοῦσϑαι χατά τι δυνάμενα ταύτας δὲ τὰς ἀλλοιώ- 
σεις, ἃς ἅπαντες ἄνϑρωποι πεπιστεύχασιν εἶναι, διδαχϑέντες ὑπὸ τῶν αἰσϑή- 
σεων, οἷον οὔτε ϑερμαίνεσϑαί τί φασιν ἐκείνων οὔτε ψύχεσϑαι, κατὰ δὲ τὸν 
αὐτὸν τρόπον οὔϑ'᾽ ὑγραίνεσϑαι οὔτε ξηραίνεσθαι, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον ἔτι 
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μήτε μελαίνεσϑαι μήτε λευχαίνεσϑαι μήτ᾽ ἄλλην τινὰ ὅλως ἐπιδέχεσϑαι ποιό- 
τητὰ κατὰ μηδεμίαν μεταβολήν. 

ὅδ. ῬΙΟΘΕΝ. ν. Οἰποδπάα ἔτ. 80.81 00].8,8 [Βμὶ]. Οονν. Ηοῖϊ. ΧΧῚ 423] ἂν γὰρ 
τῶι Δημοκρίτου τις χρήσηται λόγωι, μηδεμίαν μὲν ἐλευϑέραν φάσχων ταῖς 
ἀτόμοις κείνησιν εἶναι διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλας σύνχρουσιν αὐτῶν, ἔνερϑεν δὲ 
φαίνεσϑαι κατηνανχασμένως πάντα κεινεῖσϑαι, φήσομεν πρὸς αὐτόν" οὔκουν 
οἶδας ὅστις ποτὲ εἶ, καὶ ἐλευϑέραν τινὰ ἐν ταῖς ἀτέμοις χείνησιν εἶναι, ἣν 
Δημόκριτος μὲν οὐχ εὗρεν, Ἐπίχουρος δὲ εἰς φῶς ἤγαγεν, παρενχλιτικὴν 
ὑπάρχουσαν ὡς ἐκ τῶν φαινομένων δείκνυσιν; 

51. Οτσ. ἀθ παί. ἄθοι. 1 26, 18 ψιλά 68ὲ ἐπ ρ)ιηδιοἰὶΒ Ερίομγὶ πον α Τροριο- 
ογίοῦ παῖ εἰδὶ ψφιιαοάασηι σον μἑαυϊί, μἱ χιιοὰ ραιϊο απέο ἀ6 ἱποιϊμναΐίονια αἰο- 
νου αἰαὶ, ἑαηιον, ρίοεγαφιιο αἰοὶξ οαάδτηι, αἰοηιοβ, πάη, ἱριαφίηοβ, ἐπιβηυϊἑαέοηι 

ἰοοογμθι ἱηηιώπογανὶ ἑαΐορεχιια ηυιιάογιθη, θογιρλ ογένιι ἱπέογι δ, οὐρα ζγ6 
φεῖδι παΐμγας γαΐὶο οοπέϊηδίι,. 

52. ΓΑΕ. θιοο. Χ 8 φησὶ δ᾽ Ἕρμιππος [ἘῊἨ6 ΠΙ 45 ἔν. 40] γραμματοδι- 
ὁάσκαλον αὐτὸν [ἘΡ᾿ Κατ] γεγενῆσϑαι, ἔπειτα μέντοι περιτυχόντα τοῖς Δημοκχρί- 
του βιβλίοις ἐπὶ φιλοσοφίαν ἄιξαι. 

58. Ῥυστ. δᾶν. Οοἱοί. 3. Ρ. 1108 Ε΄) χαίτοι πολὺν χρόνον αὐτὸς ἑαυτὸν 
ἀνηγόρευε δημοκρίτειον ὃ ᾿Ἐπίχουρος, ὡς ἄλλοι τε λέγουσι: καὶ Δεοντεὺύς, εἷς 

τῶν ἐπ᾽ ἄκρον Ἐπικούρου μαϑητῶν, πρὸς “Δυχόφρονα γράφων, τιμᾶσϑαί τέ 

φησι τὸν Δημόκριτον ὑπ᾽ Ἐπικούρου διὰ τὸ πρότερον ἅψασϑαι τῖς ὀρϑῆς 

γνώσεως, καὶ τὸ σύνολον τὴν πραγματείαν Δημοχρίτειον προσαγορεύεσϑαι 

διὰ τὸ περιπεσεῖν αὐτὸν πρότερον ταῖς ἀρχαῖς περὶ φύσεως. ὁ δὲ ητρό- 
δωρος ἄντικρυς (ἐν τῶι) Περὶ φιλοσοφίας εἴρηκεν, ὡς εἰ μὴ χαϑηγήσατο 4., 
οὐχ ἂν προῆλϑεν ᾿Ἐπίχουρος ἐπὶ τὴν σοφίαν. Ὅτοσ. Χ 8 (ΕΡΙΚῸΣ παπηΐθ) 4η- 
μόκριτον Δηρόχριτον. 

ὅδ. ὅζτιαβ. ΧΥ͂Τ τ. 151 εἰ δὲ δεῖ Ποσειδωνίωι πιστεῦσαι καὶ τὸ περὶ τῶν 

ἀτόμων δόγμα παλαιόν ἐστιν ἀνδρὸς Σιδωνίου ἥωχου πρὸ τῶν Τρωικῶν 
χρόνων γεγονότος. ϑΈΧΥ. δᾶν. τηδίῃ. ΓΧ 808 4. δὲ χαὶ ᾿Επίχουρος ἀτόμους, 
εἰ μή τι ἀρχαιοτέραν ταύτην ϑετέον τὴν δόξαν, καὶ ὡς ἔλεγεν ὁ Στωικὸς 
Ποσειδώνιος ἀπὸ ωχου τινὸς ἀνδρὸς Φοίνιχος καταγομένην. Ὅιοασ. ΡΓ. 1 
τὸ τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι... Φοίνιχά τε 
γενέσϑαι Μῶχον [ὦχον ΒΡΕῚ καὶ Θρᾶικα Ζάμολξιν καὶ “ίβυν Ἄτλαντα. ὕθοι 
ἄϊθβθο ϑβ'ομ ἐπ Θ βο σι, αἰ ν᾽ ! θοῦ ἄπτο ΜΙΓ ΘΙ ρθη ἀθ8 ΤΎτοτθ ΘΙ ΟΕ ΠΙΟΒ 
[8. 6. 03] νϑγδη αβϑὺ ἰδέ, νρὶ. δυββογᾶάθῃῃ 105. δηῖαι. 1 107; Ατπεν. ΠΙΡ. 126 Δ; 

Ώάμαβο. 1 328 πο] ]ο; ΑΜΒ. Υ. Ρ. 14. 
56. ΟἸ΄το. ἄσ ἤπ. 1 60, 11 116 [Ποηοκν,] αἐοην08 χιαϑ ἀρρεοϊϊαΐ, ἰὰ 688 οΟΥ̓́ΡΟΥα 

ἡπαϊυϊάνα ργορίον 8οϊαέαΐοηι, οονϑεὶ ἕη ἐπβηϊίο ἐπαηὶ, ἔην φιο τὐλυὶϊ πθὸ βιιηυναιν 
πθὸ ἡπβηνιθν πδο πιοϊιην ποο εξ. πος οαἰγοηυίηι 8ι:, ἐΐα ΓοΥγὶ, ἱὐ ὁοΉ- 

ομγϑιοηῖδιιβ ἐπίον 86 οο]ιαογ οϑοαπέ, δα χιο οὐ Ποϊαγπέμν σα, χψιίαθ διέ χιιαδηιια οοΥ- 

παρέμν, ογυῖα; διιθιχιια πιούμι αἰοηιογιην τυ] ἃ ρΥἱιοὶρῖο, 86 δὰ αοέονηο 
ἐδηῖρουο ἐπ οϊ]οεσὶ σοπυθηῖγε. 

ὅ1. Ῥυυτ, αν, Οο]οῖ. 8 Ρ. 1110 Ε' τί γὰρ λέγει 4.; οὐσίας ἀπείρους τὸ 
πλῆϑος ἀτόμους τε κἀδιαφόρους, ἔτι δ᾽ ἀποίους καὶ ἀπαϑεῖς ἐν τῶι χενῶι 

φέρεσϑαι διεσπαρμένας" ὅταν δὲ πελάσωσιν ἀλλήλαις ἢ συμπέσωσιν ῆ περι- 

πλαχῶσι, φαίνεσϑαι τῶν ἀϑροιξομένων τὸ μὲν ὕδωρ τὸ δὲ πῦρ τὸ δὲ φυτὸν 

τὸ δ᾽ ἄνϑρωπον" εἶναι δὲ πάντα τὰς ἀτ ὅμους (ἢ) ἰδέας ὑπ᾽ αὐτοῦ χαλου- 

μένας, ἕτερον δὲ μηδέν" ἐκ μὲν γὰρ τοῦ μὴ ὄντος οὐχ εἶναι γένεσιν, ἐκ δὲ 
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τῶν ὄντων μηδὲν ἂν γενέσθαι τῶι μήτε πάσχειν μήτε μεταβάλλειν τὰς ἀτό- 
μους ὑπὸ στερρότητος" ὅϑεν οὔτε χρόαν ἐξ ἀχρώστων οὔτε φύσιν ἢ ψυχὴν 
ἐξ ἀποίων καὶ (ἀπαϑῶνν) ὑπάρχειν. Απιδτ. Μοίδρι. Α 1. 1069022 χαὶ ὡς 4. 
φησιν, ἦν ὁμοῦ πάντα δυνάμει, ἐνεργείαι δ᾽ οὔ. 

ὅ8. ΑΕΙΒΤ. ΡΠ γβ8. Θ 9. 266" 24 διὰ δὲ τὸ χενὸν κινεῖσϑαί φασιν" χαὶ γὰρ 
οὗτοι τὴν κατὰ τόπον κίνησιν κινεῖσϑαι τὴν φύσιν λέγουσιν. ΒΊΜΡΙ, “3. ἃ. 8. 
1818, 38 τουτέστι τὰ φυσικὰ καὶ πρῶτα καὶ ἄτομα σώματα᾽ ταῖτα γὰρ ἐχεῖνοε 
φύσιν ἐχάλουν καὶ ἔλεγον κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς βαρύτητα κινούμενα ταῦτα διὰ 
τοῦ κενοῦ εἴχοντος καὶ μὴ ἀντιτυποῦντος χατὰ τόπον χινεῖσϑαι" περιπα- 
λάσσεσϑαι γὰρ ἔλεγον αὐτά. καὶ οὐ μόνον πρώτην ἀλλὰ χαὶ μόνην ταύτην 
οὗτοι κίνησιν τοῖς στοιχείοις ἀποδιδόασι, τὰς δὲ ἄλλας τοῖς ἐκ τῶν στοιχείων" 
αὐξάνεσθαι γὰρ καὶ φϑίνειν χαὶ ἀλλοιοῦσϑαι καὶ γίνεσθαι καὶ φϑείρεσϑαι 
προσχρινομένων καὶ ἀποχρινομένων τῶν πρώτων σωμάτων φασίν. 

ὅ9, βέχυ. ὙΠ θ οἱ δὲ περὶ τὸν Πλάτωνα καὶ Δημόχριτον μόνα τὰ νοητὰ 
ὑπενόησαν ἀληϑῆ εἶναι, ἀλλ᾽ ὁ μὲν Δ. διὰ τὸ μηδὲν ὑποκεῖσϑαι φύσει αἰσϑη- 
τόν, τῶν τὰ πάντα συγχρινουσῶν ἀτόμων πάσης αἰσϑητῆς ποιότητος ἔρημον 
ἐχουσῶν φύσιν, ὃ δὲ Πλάτων διὰ τὸ γίγνεσϑαι μὲν ἀεὶ τα αἰσϑητά, μηδέποτε 
δὲ εἶναι χτλ. 

00. Απιβτ. ἀ6 σβϑοῖο Δ 2. 80921 τοῖς δὲ στερεὰ [πᾷτη]. τὰ πρῶτα λέγουσιν 

τὰ Οοροηβαί χὰ Ρἰαίοπὶ μᾶλλον ἐνδέχεται λέγειν τὸ μεῖζον εἶναι βαρύτερον 
αὐτῶν. τῶν δὲ συνθέτων, ἐπειδήπερ οὐ φαίνεται τοῦτον ἔχειν ἕχαστον τὸν 
τρόπον, ἀλλὰ πολλὰ βαρύτερα δρῶμεν ἐλάττω τὸν ὄγχον ὄντα χαϑάπερ ἐρίου 
χαλκόν, ἕτερον τὸ αἴτιον οἴονταί τε χαὶ λέγουσιν ἔνιοι" τὸ γὰρ χενὸν ἐμπερι- 
λαμβανόμενον χουφίζειν τὰ σώματά φασι χαὶ ποιεῖν ἔστιν ὅτε τὰ μείζω 
χκουφότερα᾽ πλοῖον γὰρ ἔχειν χενόν ... λέγουσι μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον, 
ἀνάγχη δὲ προσϑεῖναι τοῖς οὕτω διορίζουσιν μὴ μόνον τὸ χενὸν ἔχειν πλεῖον, 
ἄν ἦι κουφότερον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεὸν ἔλαττον" εἰ γὰρ ὑπερέξει τῆς τοιαύτης 
ἀναλογίας οὐκ ἔσται χουφότερον. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ πῦρ εἶναί φασι χου- 
φότατον, ὅτι πλεῖστον ἔχει κενόν. συμβήσεται οὖν μικροῦ πυρὸς πολὺν χρυσὸν 
πλεῖον ἔχοντα τὸ κενὸν εἶναι χουφότερον, εἰ μὴ καὶ στερεὸν ἕξει πολλαπλασιον" 
ἄο ρθη. οὔ ἰῃίου. Α 8. 8265 9 χαίτοι βαρύτερόν γε κατὰ τὴν ὑπεροχὴν φησιν 
εἶναι 4. ἕχαστον τῶν ἀδιαιρέτων. ἂθ οδοῖο Δ 2. 809} 834 ἐναντίας δὲ [πᾷ]. 
τῆς ὕλης οὔσης] καϑάπερ οἱ τὸ χενὸν χαὶ πλῆρες, οὐκ ἔσται τὰ μεταξὺ τῶν 
ἁπλῶς βαρέων καὶ χούφων διὰ τίν᾽ αἰτίαν βαρύτερα καὶ κουφότερα ἀλλήλων 
καὶ τῶν ἁπλῶν ἐστιν. τὸ δὲ μεγέϑει χαὶ μικρότητι διορίζειν πεπλασμένωι 
μὲν ἔοιχε μᾶλλον τῶν πρότερον ... καὶ μήϑ᾽ ἁπλῶς εἶναι μηϑὲν κοῦφον μη- 
τε φερύμενον ἄνω ἀλλ᾽ ἢ ὑστερίζον ἢ ἐχϑλιβόμενον χαὶ πολλὰ μικρα ὀλίγων 
μεγάλων βαρύτερα εἶναι. 

Θθ1. ϑῖμρι,. θ οϑοϑῖο δ609, ὅ οἱ γὰρ περὶ Δημόκριτον χαὶ ὕστερον Ἐπί- 
χουρος τας ἀτόμους πάσας ὁμοφυεῖς οὔσας βάρος ἔχειν φασί, τῶι δὲ εἶναί 
τινα βαρύτερα ἐξωθϑούμενα τὰ χουφότερα ὑπ᾽ αὐτῶν ὑφιζανόντων ἐπὶ τὸ 
ἄνω φέρεται, χαὶ οὕτω λέγουσιν οὗτοι δοκεῖν τὰ μὲν χοῦφα εἶναι τὰ δὲ βαρέα. 
112, 21 οἱ περὶ Δημόχριτον οἴονται, πάντα μὲν ἔχειν βάρος, τῶι δὲ ἔλαττον 
ἔχειν βάρος τὸ πῖρ ἐκϑλιβόμενον ὑπὸ τῶν προλαμβανόντων ἄνω φέρεσϑαι 
καὶ διὰ τοῦτο κοῦφον δοκεῖν. τούτοις δὲ τὸ βαρὺ μόνον εἶναι δοκεῖ καὶ ἀεὶ 
φέρεσϑαι πρὸς τὸ μέσον τοῦτο. αοροη οιποκηὶ Ερισσα. θρ. 1 61 [ρ. 18, 1δ 
ὕ5.1 ἐσοταχεῖς ἀναγκαῖον τὰς ἀτόμους εἶναι, ὅταν διὰ τοῦ κενοῦ εἰσφέρωνται 
μηϑενὸς ἀντικόπτοντος" οὔτε γὰρ τὰ {μεγάλα καὶ) βαρέα ϑᾶττον οἰσϑήσεται 
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τῶν μιχρῶν καὶ κούφων, ὅταν γε δὴ μηδὲν ἀπαντᾶι αὐτοῖς, οὔτε τὰ μιχρὰ 

(βραδύτερον) τῶν μεγάλων πάντα πόρον σύμμετρον ἔχοντα, ὅταν μηϑὲν μηδὲ 
ἐχείνοις ἀντικόπτηι. Μα]. σσκ. Π| 215, 

θ2. Απιδτ, ἀ6 6860 Δ 6. 818521 περὶ δὴ τούτων ἁπάντων [ἢ ΠΤ Θἢ 
σοι Μο δ] ρΙ δ (οξιοπ αι. ἀρ]. δυΐ ἄσπι Υ 4886 1] τὸ μὲν νομίζειν αἴτιον εἶναι ὥσπερ 
4. οὐχ ὀρϑῶς ἔχει. ἐκεῖνος γάρ φησι τὰ ἄνω φερόμενα ϑερμὰ ἐχ τοῦ ὕδατος 
ἀνακωχεύειν τὰ πλατέα τῶν ἐχόντων βάρος, τὰ δὲ στενὰ διαπίπτειν" ὀλίγα 
γὰρ εἶναι τὰ ἀντιχρούοντα αὐτοῖς. ἔδει δ᾽ ἐν τῶι ἀέρι ἔτι μᾶλλον τοῦτο 
ποιεῖν, ὥσπερ ἐνίσταται κἀκεῖνος αὐτός. ἀλλ᾽ ἐνστὰς λύει μαλαχῶς" φησὶ 
γὰρ οὐχ εἰς ἕν δρμᾶν τὸν σοῦν, λέγων ᾿ἱσοῦν᾽ τὴν κίνησιν τῶν ἄνω φερο- 
μένων σωμάτων. 

θ8. --- ἀΘ ρθη. οἱ ἱπέ. Α 1. 8283010 4. δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους ἰδίως ἔλεξε 
μόνος" φησὶ γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ ὅμοιον εἶναι τὸ τε ποιοῦν καὶ πάσχον. οὐ γὰρ 
ἐγχωρεῖν τὰ ἕτερα χαὶ διαφέροντα πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων, ἀλλὰ χὰν ἕτερα 
ὄντα ποιῆι τι εἰς ἄλληλα οὐχ ἧε ἕτερα ἀλλ᾽ ἧι ταὐτόν τι ὑπάρχει, ταύτηι 
τοῦτο συμβαίνειν αὐτοῖς. 

θ4. Ατχ. ἀο πιϊχί, 2 [Π 214,18 Βγιηβ.} 4. μὲν οὖν ἡγούμενος τὴν λεγο- 
μένην χρᾶσιν γίνεσϑαι χατὰ παράϑεσιν σωμάτων διαιρουμένων τῶν κιρνα- 
μένων εἰς μικρὰ χαὶ τῆι παρ᾽ ἄλληλα ϑέσει τὴν μίξιν ποιουμένων, οὐδὲ τὴν 
ἀρχήν φησιν εἶναι πρὸς ἀλήϑειάν τινα κεχραμένα, ἀλλ᾽ εἶναι τὴν δοκοῦσαν 
κρᾶσιν παράϑεσιν σωμάτων ἀλλήλοις χατὰ μικρὰ σωζόντων αὐτῶν ἑχάστου 
τὴν οἰχείαν φύσιν, ἣν εἶχον χαὶ πρὸ τῆς μίξεως" ὁδοχεῖν δ᾽ αὐτὰ κεχρᾶσϑαι 
τῶι τὴν αἴσϑησιν διὰ μικρότητα τῶν παρακειμένων μηδενὸς αὐτῶν αἰσϑάνε- 
σϑαι δύνασϑαι μόνου. Μρὶ. οὔσα Κ.. 311,16. 

θ5. Απιβτ. ρἢγβ. Θ 1. 2582282 ὅλως δὲ τὸ νομίζειν ἀρχὴν εἶναι ταύτην 
ἱχανήν, ὅτι ἀεὶ ἔστιν οὕτως ἢ γίγνεται, οὐκ ὀρϑῶς ἔχει ὑπολαβεῖν, ἐφ᾽ ὃ Δ. 
ἀνάγει τὰς περὶ φύσεως αἰτίας ὡς οὕτω καὶ τὸ [τὰ ϑῖπρ!. 11860,20] πρότερον 
ἐγίνετο" τοῦ δὲ ἀεὶ οὐκ ἀξιοῖ ἀρχὴν ζητεῖν. 

66. Οἴο. ἀρ ἴαᾳίο 11, 39 οηινῖα ἱέα ζαίο βεγὶ, μιὸ ἰὰ ξαΐιονι υἷρι πιδοοδδιἑα 8 
αὐἀξογγεῖ: ὧι φια 8οηἰοπέϊα 1Ὁ., Ηεγαοϊένι8, Ειροάοοῖοδ, Αγϊδίοίεἶεβ [ἀπαχαφοῦαβ 

Καγείθη] ὭΣ ΑΒιβτ. ἄς ἔοπ. δηϊτηδὶ. Ἐὶ 8. 1892 4. δὲ τὸ οὗ ἕνεχα ἀφεὶς λέ- 
γειν, πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκην οἷς χρῆται ἡ φύσις. Απτ. 120 (περὶ οὐσίας 

ἀνάγκης) 8 2 [Ὁ.. 321] 4. τὴν ἀντιτυπίαν καὶ φορὰν καὶ πληγὴν τῆς ὕλης. Υ εὶ. 

Ὁ 88 υπᾶ 55, 114 ἡ. 32. 
θ1. ΞΓΜΡΙ, ΡΠγ8. 821, 24 ἀλλὰ καὶ 4. ἐν οἷς φησι ᾿ὀῖνον ἀπὸ τοῦ παν- 

τὸς ἀποχριϑῆναι παντοίων εἰδέων᾽ [ἴτ. 1617] (πῶς δὲ χαὶ ὑπὸ τίνος 

αἰτίας μὴ λέγει), ἔοικεν ἀπὸ ταὐτομάτου καὶ τύχης γεννᾶν αὐτόν. 

θ8. ΑΕΙΒΥ. ̓ ῬΒΥΒ, Β 4. 1955 86 ἔνιοι γὰρ καὶ εἰ ἔστιν ἢ μὴ [ἀϊθ τύχη] ἀπο- 

ροῦσιν" οὐδὲν γὰρ δὴ γίνεσϑαι ἀπὸ τύχης φασίν, ἀλλὰ πάντων εἶναί τι αἴτιον 

ὡρισμένον ὅσα λέγομεν ἀπὸ αὐτομάτου γίγνεσϑαι. ἢ τύχης. γεὶ. Ζὰ 190} 14 

ϑτρι, Ρ. 3830, 14 τὸ δὲ “χαϑάπερ ὃ παλαιὸς λόγος ὁ ἀναιρῶν τὴν τύχην᾽ πρὸς 

Δημόχριτον ἔοικεν εἰρῆσϑαι" ἐχεῖνος γὰρ χἂν ἐν τῆι κοσμοποιίαι ἐδόκει τῆι 

τύχηι κεχρῆσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μερικωτέροις οὐδενός φησιν εἶναι τὴν τύχην 

αἰτίαν ἀναφέρων εἰς ἄλλας αἰτίας, οἷον τοῦ ϑησαυρὸν εὑρεῖν τὸ σκάπτειν Υ 

τὴν φυτείαν τῆς ἐλαίας, τοῦ δὲ καταγῆναι τοῦ φαλαχροῦ τὸ κρανίον τὸν ἀετὸν 

δίψαντα τὴν χελώνην, ὅπως τὸ χελώνιον ῥαγῆι. οὕτως γὰρ ὃ Εὔδημος 

ἱστορεῖ [ἴτ. 22]. 
89. ---- -- Β 4, 19θ6224 εἰσὶ δέ τινες οἱ καὶ τοὐρανοῦ τοῦδε καὶ τῶν 
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κόσμων πάντων αἰτιῶνται τὸ αὐτόματον" ἀπὸ ταὐτομάτου γὰρ γίγνεσϑα. 
τὴν δίνην καὶ τὴν χίνησιν τὴν διαχρίνασαν καὶ χαταστήσασαν εἰς ταύτην τὴν 
τάξιν τὸ πᾶν .... λέγοντες γὰρ τὰ μὲν ζῶια καὶ τὰ φυτὰ ἀπὸ τύχης μήτε εἶναι 
μήτε γίγνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἤτοι φύσιν ἢ νοῦν ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον εἶναι τὸ αἴτιον 
(οὐ γὰρ ὅ τι ἔτυχεν ἐκ τοῦ σπέρματος ἑχάστου γίγνεται, ἀλλ᾽ ἐκ μὲν τοῦ τοι- 
ουδὲ ἐλαία, ἐκ δὲ τοιουδὶ ἄνθρωπος), τὸν δ᾽ οὐρανὸν καὶ τὰ ϑειότατα τῶν 
φανερῶν ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γενέσθαι, τοιαύτην δ᾽ αἰτίαν μηδεμίαν εἶναι 
οἵαν τῶν ζώιων χαὶ τῶν φυτῶν. ἘΒοχίοιιν Κρ]. ρῆγβ. 3831, 16 δῦ Το οκυ. 

10. Απιθτ. ἢν 8, Β 4. 1960 δ εἰσὲ δέ τινες οἷς δοχεῖ εἶναι μὲν αἰτία ἣ τύχη, 
ἄδηλος δὲ ἀνϑρωπίνηι διανοίαι ὡς ϑεῖόν τι οὖσα καὶ δαιμονιώτερον. ΑἘῈτ. 139,1 
[Ὁ.. 326 π.] ᾿ἀναξαγόρας δὲ καὶ 4. καὶ οἱ Στωικοὶ ἄδηλον αἰτίαν ἀνϑρωπίνωι 

λογισμῶι [(πᾶτη]. τὴν τύχην εἶναι). Ἰμλστάκτ. [π8ὲί. Ὀῖν. 12 αὖ ἐΠππα φιιαοβέϊονια 
φγϊιοὶρένε διθογο, φᾶς οἱἀοίμν ργίρια 886 παΐιεγα, 8ιίπε ργουϊάοηία φμας 
γεδιι8 οπιμῖθιιϑ σοπϑιῖαξ απὸ ζοΥγἐεῖδε υεἱ ζασία δὶρνέ οηυπῖα υεἱ σογαγέμγ, ομῖιι 
ϑεοηἑομέϊας ατιοίον εϑὲ Ὦ)., οο γηιαΐον Εἰρισιι. 

τὶ. Απιβτοτ, Ρἢν8. ΘΊ. 2561016 4. γε δείκνυσιν ὡς ἀδύνατον ἅπαντα 
γεγονέναι" τὸν γὰρ χρόνον ἀγένητον εἶναι. ϑιμΡι,. ρῆνβ. 1168, 22 ὁ μέντοι ΖΔ. 
οὕτως ἴδιον ἐπέπειστο εἶναι τὸν χρόνον, ὅτι βουλόμενος ὀεῖξαι μὴ πάντα 
γενητὰ ὡς ἐναργεῖ τῶι τὸν χρόνον μὴ γεγονέναι προσεχρήσατο. 

12. βέχυ. Χ 181 δοχεῖ δὲ καὶ εἰς τοὺς περὶ ᾿Επίκουρον [ἴτ. 294 105.] καὲ 
Δημόκριτον φυσιχοὺς τοιαύτη τις ἀναφέρεσϑαι τοῦ χρόνου νόησις ἱχρόνος 
ἐστὶν ἡμεροειδὲς καὶ νυχτοειδὲς φάντασμα᾽. 

18. ΤΉΕΒΟΡΗΝ. ἃ, ἰρτι. ὅ2 ἀπορεῖται δὲ τοῦτο, διὰ τί τὸ τῆς φλογὸς σχῆμα 
πυραμοειδές ἐστι; καί φησι 4. μὲν περιψυχομένων αὐτῶν [αὐτῆς ΜἄμηΖ0]] τῶν 
ἄχρων εἰς μικρὸν συνάγεσϑαι καὶ τέλος ἀποξύνεσϑαι. 

14. Δεν. 1,16 (0. 802] 4. νοῦν τὸν ϑεὸν ἐν πυρὶ σφαιροειδεῖ. ὍΟο. 
ἄορ ἄθοτν. πδὲ. 1 12,29 10. φιμὶ ἔπρν ἐριασίηοβ δογμηῖχιο οἰγομξμ8 ἔν ἀδογιθη Ἠτι- 
φΔΟΥῸ γοζογέ, ἔμ ἡ αὴν παΐεγαρι φμας ἐηιασίποβ Γμπάαξ αὐ πυϊξαξ, ἐμὴν ϑοϊεηξίανι 
ἑηἰεϊοσοιέϊαρεψιια Ἠοβίγαηι, ποηὴθ ἔπ πιασηο οὐγοΥα υογϑαΐμγ οὐρη ἰάδηι οὐι- 
ππο, χμΐα νυλλελϊ βΘΗΥΡΟΥ 80 δίαξι, πιαηδαΐ, πεσαΐ ἴβο ΒἿ 6886 φιϊοχμαηι βερερὶξεν.- 
μαθθι, ποτα ἀδιι οηυπῖπο ἐξα ἰο ἀξ, μὲ παϊὶαην ορὶηϊοηθηι οἴ γοϊφαηι Καςὶα ὃ 
48, 120 ηεϊμὲ χιϊάοηι οἰΐαρι 1)., υἷγ' ἠλασηαιδ ἵν ῥρυηυβ οὐ ἐοπεϊδιι8. Τἐριοιιϑ 
λογίμϊοβ 85μ08 ἐηγιφαυὶϊ, ππίαγε υἱάοίμν ἴῃ παΐμγα ἀδογίώη. ἔπε οΐσε σεηβεξ ἱρεα- 
σίηοϑ αἰυϊηϊέαίε ργαραὶἕαβ ἔπιθθ8ε νι κουϊυογδί αΐδ γογιη ἐπ ρΥἱποὶρία ἠιομ δ, φᾶς 
ϑιριὲ ἵν εοάδην ἐυϊθογδο, ἀ608 6886 αἰἰοὶξ, ἔην ατϊηναηΐεβ ἐμιασίγιεβ, χα υεὶ ργο- 
ἄο886 ποδὲδ βοϊδαγιεξ υεἷ πόσογο, ἔπ ἐηισοη ἐδ χμαβάαηι ἱηνασίνεβ ἐαπέαϑαιο, αὐ εἰὲ- 
ϑογϑιῦα πριμην οοπρίεοἰαηέμ οαίγβοοιϑ: χα χιΐάθηλ οηθυα διιὲ ραΐγία 
Τρεριοον ἐΐ φίαηι Τ)εμιοονιίο αἰσηίογα. Ὑρ]. ἔτ. 166. 

τῦ. βέχτ. ἵΧ 324 εἰσὶ ὁὲ οἱ ἀπὸ τῶν γιγνομένων κατὰ τὸν χόσμον παρα- 
δόξων ὑπονοήσαντες εἰς ἔννοιαν ἡμᾶς ἐληλυϑέναι ϑεῶν, ἀφ᾽ ἧς φαίνεται εἶναι 
δόξης καὶ ὃ 4." δρῶντες γάρ, φησί, τὰ ἐν τοῖς μετεώροις παϑήματα οἱ παλαιοὶ 
τῶν ἀνθρώπων καθάπερ βροντὰς καὶ ἀστραπὰς κεραυνοὺς τε καὶ ἄστρων 
συνόδους [ΠΚοχηοίθη] ἡλίου τε χαὶ σελήνης ἐκλείψεις ἐδειματοῦντο ϑεοὺς οἰόμενοι 
τούτων αἰτίους εἶναι. [ΤΟΥ ἃὰ5 Ῥοβοϊάομπίοβ Περὶ ϑεῶν φοποιηπῖοῦθ Βουϊομς 
εἰοθῖ, τνῖο ἄογ 56] χοῖρὺ (τοὺσ φησί), πίομυ αἴθ οἰβόποη οτῖο ἀθ5 Ὠ).] 

160, Ῥιτακ. Ν, Ηἶβε, Π 14. ἡνηιρηεγοϑ χψυϊάθηι οὐδάθνα [βγη]. 4605]... .« αἰΐν μὲ 
Τογηοογίέο ρἱαοιῖέ, ἄμο8. οὐννῖπο, Ῥοθπαηι εἰ Βεπεβοϊιοη. 
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11. Ῥυστ. ααδοβῦ. οοην. ΥΠΙ 10 (διὰ τέ τοῖς φϑινοπωρινοῖς ἐνυπνίοις 

ἥκιστα πιστεύομεν) ὃ 2 Ῥ. 184 Ε. 135 Α ὁ δὲ Φαβωρῖνος .. . λόγον τινὰ τοῦ 
Δημοκρίτου παλαιὸν ὥσπερ ἐκ χαπνοῦ χαϑελὼν ἡμαυρωμένον οἷος ἦν ἐκ- 
χαϑαίρειν καὶ διαλαμπρύνειν ὑποθέμενος τοῦτο δὴ τοὐπιδήμιον ὃ φησι 4. 

ἐγχαταβυσσοῖσϑαι τὰ εἴδωλα διὰ τῶν πόρων εἰς τὰ σώματα καὶ 
ποιεῖν τὰς χατὰ τὸν ὕπνον ὄψεις ἐπαναφερόμενα᾽ φοιτῶν δὲ ταῦτα 
πανταχῦϑεν ἀπιόντα καὶ σχευῶν καὶ ἱματίων χαὶ φυτῶν, μάλιστα δὲ ζώιων 
ὑπὸ σάλου πολλοῦ καὶ ϑερμότητος οὐ μόνον ἔχοντα μορφοειδεῖς τοῦ 
σώματος ἐχμεμαγμένας ὁμοιότητας (ὡς ᾿Ἐπίχουρος οἴεται μέχρι τούτου Δη- 
μοχρίτωι συνεπόμενος, ἐνταῦϑα δὲ προλιπὼν τὸν λόγον), ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ 
ψυχὴν κινημάτων καὶ βουλευμάτων (ἐν) ἑχάστωι καὶ ἡϑῶν καὶ παϑῶν ἐμφά- 
σεις ἀναλαμβάνοντα συνεφέλκεσϑαι χαὶ προσπίπτοντα μετὰ τούτων ὥσπερ 

ἔμψυχα φράζειν χαὶ διαγγέλλειν τοῖς ὑποδεχομένοις τὰς τῶν μεϑιέντων αὐτὰ 
δόξας καὶ διαλογισμοὺς καὶ δρμάς, ὅταν ἐνάρϑρους χαὶ ἀσυγχύτους φυλάτ- 
τοντα προσμίξηι τὰς εἰχόνας. τοῦτο δὲ μάλιστα ποιεῖ δι᾿ ἀέρος λείου τῆς 
φορᾶς αὐτοῖς γιγνομένης ἀκωλύτου καὶ ταχείας. ὃ δὲ φϑινοπωρινός, ἐν ὧι φυλ- 
λοχοεῖ τὰ δένδρα πολλὴν ἀνωμαλίαν ἔχων καὶ τραχύτητα διαστρέφει καὶ παρα- 
τρέπει πολλαχῆ τὰ εἴδωλα χαὶ τὸ ἐναργὲς αὐτῶν ἐξίτηλον καὶ ἀσϑενὲς ποιεῖ 
τῆι βραδυτῆτι τῆς πορείας ἀμαυρούμενον ὥσπερ αὖ πάλιν πρὸς ὀργώντων καὶ 
διακαομένων ἐχϑρώισχοντα πολλὰ καὶ ταχὺ χομιζόμενα τὰς ἐμφάσεις νεαρὰς 
χαὶ σημαντικὰς ἀποδίδωσιν. 

18. Ιοανν. Ὅσον Ηοπηΐρρ. 122 [ρ. 26, 18 ΚΙΟΙΙ -ΨΊ ΘΓ οΚ)Ί] τὸ μέντοι 
τοῦ δημοχρίτου (οὐ) καλῶς ἂν ἔχοι παραλιπεῖν, ὃς εἴδωλα αὐτοὺς [πᾶτῃ!, 
τοὺς δαίμονας] ὀνομάζων μεστὸν τε εἶναι τὸν ἀέρα τούτων [γν6]. Ο 5] 
φησὶ καὶ νεύροις χαὶ μυελοῖς ἐγχαϑημένους ἀνεγείρειν καὶ ἀναπλάττειν τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν εἰς αὑτοὺς διά τε φλεβῶν χαὶ ἀρτηριῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου 
χαὶ μέχρι τῶν σπλάγχνων διήκοντας" τὴν ἀρχήν τε ἕχαστον γενόμενον καὶ 
ψυχωθέντα παραλαμβάνειν τοὺς κατ᾽ ἐχεῖνο τῆς γενέσεως ὑπηρέτας χὰν- 
τεῦϑεν τὴν ἐπίγειον ταύτην διοίχησιν δι᾿ ὀργάνων τῶν ἡμετέρων σωμάτων 
διοικεῖν. 

19. ὕτεν. βίτοπι. Υ 88 ρ. 698 Ρ. χαϑόλου γοῦν τὴν περὶ τοῦ ϑείου ἔννοιαν 

Ξενοχράτης ὃ Καλχηδόνιος οὐκ ἀπελπίζει καὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις, 4. δέ, χἄν μὴ 
ϑέληι, ὁμολογήσει διὰ τὴν ἀχολουϑίαν τῶν δογμάτων" τὰ γὰρ αὐτὰ πεποίηχεν 
εἴδωλα τοῖς ἀνθρώποις προσπίπτοντα καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώιοις ἀπὸ τῆς ϑείας 
οὐσίας. 

80. Οἷα. Δο, ρκ. 1 81,121 ρβ8ε (ΠοποΚαὶη] αἰέοηε βδἰησιίαβ ἡυιιαϊ ραγίο8 
Ῥεγβϑοφιιθηϑ, φιϊαηιιϊα ατιξ 81: αἰ παΐ, παξιιναἰϑιιδ βεγὶ αἰ Καοίιηηι 6886 ἀοοθξ 

ρφοπάογίδιιβ δὲ ηιοίϑιιϑ. 
81. --- --- 11, δὅ (οἷνν σΟΉ[ἰὶ8 αὐ ρΡ)ψϑῖοο8. 608, φιιὶ ηιαισηα ἴηι ἀραάοριῖα 

ἐηγὶ ἀοηΐν", α φυῖϑιιϑ πὰ ἐμ χιυΐάφηι ἴαηὶ ἐδ αὐ ϑίϊηεν δ. εἰ αἷ8 ])οηιοογ ἑν ἀἴοοΥ6 
ἐυπιμιογαθὶϊοϑ 6886 Ὠμιο8 οὐ φιυΐάοηι δῖος χιιοϑάϊαηε ὑμέου 8686 πον 8οἰ μη, δἰ γὶ 68, 
8εα ιπαΐχιιο ρενζεοία οἐ αὐϑοϊιιίο ἰΐα ραγεδ, ει ὑμέου 608 την ργούβιι8 ἐπ ον ϑὲξ 
(6ὲ εο8 χιϊάοην ἐπννπογαδὶ68), ἐξεηιχιιο ποηυΐη68. 

82, ΞΠΓΡΙ,.. (6 686]. Ρ. 810, ὅ “οὐ γὰρ εἰς ὕλην τοῦ κόσμου, φησίν [ΑἸο- 
χαπαου], ἡ διάλυσις αἰτοῦ καὶ φϑορώ, ἥτις δύναμιν εἶχεν τοῦ γενέσϑαι κόσμος, 
ἀλλ᾽ εἰς ἄλλον κόσμον, ὧν ἀπείρων ὄντων καὶ ἀλλήλους διαδεχομένων οὐκ 

ἀνάγχη πάλιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν τὴν ἐπάνοδον γίνεσθαι. οὕτως δὲ ἐδόχει τοῖς 
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περὶ Δεύχιππον χαὶ Δημόχριτον . «. οἱ δὲ Δημοχρίτου κόσμοι εἰς ἑτέρους 
κόσμους μεταβάλλοντες ἐκ τῶν αὐτῶν ἀτόμων ὄντας οἱ αὐτοὶ τῶι εἴδει γί- 
γονται, εἰ καὶ μὴ τῶι ἀριϑμῶι. 

88. βόοχτ ΙΧ 118 ὥστε κατ᾽ ἀνάγχην μὲν καὶ ὑπὸ δίνης, ὡς ἔλεγον 
οἱ περὶ τὸν Δημόχριτον, οὐκ ἂν χινοῖτο ὃ χύσμος. 

84. Αττ. Π 4, 9 [Ὁ.. 381] 4. φϑείρεσθαι τὸν κόσμον τοῦ μείζονος τὸν 
μικρότερον νικῶντος. 

85. -- --α 18 (περὶ οὐσίας ἄστρων) ἃ 4 [Ὁ. 841] 4. πέτρους. 
86. --- --- 15 (περὶ τάξεως ἀστέρων) 8ὶ 8 [Ὁ. 844] Δ. τὰ μὲν ἀπλανῆ πρῶ- 

τον, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς πλανήτας, ἐφ᾽ οἷς ἥμον φωσφόρον σελήνην. Υὶ. 
οὔσῃ 3. 321,1 ππὰ Τουκ. Κ.. 856, 80. 

81. --- - 20, 1 [Ὁ.Ψ. 349] Δ. μύδρον ἢ πέτρον διάπυρον ἴπᾶμι, εἶναι τὸν 
ὕλιον). Ὅιο. ἀθ ἔπ, 1 6, 20 8οὶ Πρενποογίο ηναφτνιϑ υἱάοίαν. 

88, σσκ. Υ 621 Εἴ, (Καθ βίδα σοὺ βόπηρ πὰ Μοπᾶ) 
παι Πεγὶ υοἱ οἰρη ρΥἱηνὶβ ἰᾧ ρο886 υἱαδῦμν, 
Τρομιοονγ ἐδ φιοά βαποία υἱγὶ βοηπέοηἑϊα ροπὶέ: 
φιαρέο σμαξημε πιασὶδβ βἰηξ ἐόγγανι βιἄεγα ῬΥΟΡΈΕΥ, 
ἑανεῖο Ῥόϑ86ὲ ηϑι8. οἰρη, οαεὶὶ ἐμγϑῖηε ΓεΥΥΊ. 

θ62Ὁ ευαρέβοοῦε ἐπῖρι γαρίαα8 ἐἰϊπι8. εἰ αονὶδ 
ἐηηγεμὶ διερέον υἱγὶβ ἰάεοχιο γεϊϊιχοὶ 
γραμϊαξίηε βοίθηι οὐρα Ῥοδίογιογίρμ βισηΐβ, 
ἐπ εγῖον πνοϊέο φμοῖ 8ὲἐ χιαὴι ζεγυϊάα βίσνα. 
εἰ νεασὶβ ἔος ἰἰρναηι: φιανέο (ον ἰβδίου οὗνιδ 

680 ομγϑιι8 αϑεβέ ργοοσιεῖ α οαεῖο ἐογγίβῳιο τορι ηφιεαΐ, 
ἑαηΐο Ῥο886 ηνίγνιιβ οἱ βίσηδ ἐθπεγ 6 οὐγϑιηι. 
Παροϊάϊονε εἰοηπῖην φιαρῖο ἑαηὶ ἐν ένα ΓοΥ ἔμ" 
ὑ ΓογΟΥ φμαηι 8οῖ, ἑαπίο Ἰπαφὶβ οηυνία βῖσηα 
λῆς ααϊριβοιειίι" οἴγοιι ργαφίεγια Κογιρνέ. 

θ8ὅ ργορίογοα πὲ υἱὲ ἕαεο αὐ βἰσπιεηι φμοΐσχιο γευον τὶ 
μιοδεϊιι5 υἱάεαΐμν, αὐ μαλο χυῖα βίσηα γευϊδιριξ. 

89. ΑἘτ. ΠῚ 28 (περὶ τροπῶν ἡλίου) ἃ 1 [Ὁ.. 863] 4. ἐκ τῆς περιφερούσης 
αὐτὸν δινήσεως. 

90. Απτ. 1 2, 9 [Ὁ. 856] (ἅδον ἄρῃ Μοπᾷ) 8. 3. 820, 81. 30 (διὰ τέ γεώ- 
ὅης φαίνεται σελήνη) ἃ 8 [Ὁ. 861] 4. ἀποσχίασμά τι τῶν ὑψηλῶν ἐν αὐτῆι 
μερῶν" ἄγχη γὰρ αὐτὴν ἔχειν καὶ νάπας. 

91. Απιδτ. Μοίθοτοὶ. ἃ 8. 8345125 (δον αἀἷθ ΜΙ.) 8, Κ΄, 3521, δ. Αὐχ, 

2. ἃ. 850. Ρ. 81,23 ᾿Αναξαγόρας δὲ καὶ 4. φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγουσιν ἄστρων 
τινῶν. ὃ γὰρ ἥλιος νύχτωρ ὑπὸ γὴν ἰὼν ὅσα μὲν περιλάμπει τῶν ὑπὲρ γῆς 
ὄντων ἄστρων, τούτων μὲν μὴ γίνεσϑαί φασιν φανερὸν τὸ οἰχεῖον φῶς ἐμπο- 
διζόμενον ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων ὅσοις δὲ ἡ σκιὰ τῆς γῆς ἐπιπροσϑοῦσα 
ἐπισκοτεῖ, ὡς μὴ ἐπιλάμπεσϑαι τῶι ἀπὸ τοῦ ἡλίου φωτί, τούτων δὲ τὸ οἰκεῖον 
φῶς ὁρᾶσϑαι, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ γάλα. Ακτ. 1Π1 (περὶ γάλακτος) ὃ 6 [Ὁ. 865) 
Δ. πολλῶν καὶ μικρῶν χαὶ συνεχῶν ἀστέρων συμφωτιζομένων ἀλλήλοις διὰ 
τὴν πύχνωσιν συναυγασμόν. 

92. Ατχ. ζὰ Αὐὶβί, Μοίθου. Ρ. 26, 11 [8, 5. 821,13] περὶ δὲ τῶν χομητῶν 

᾿Αναξαγόρας μὲν καὶ 4. λέγουσι τὸν χομῆτην λεγόμενον ἀστέρα ᾿σύὐμφασιν᾽ 
εἶναι τῶν πλανήτων ἀστέρων᾽ οὗτοι δέ εἰσιν ὃ τε τοῦ Κρόνου καὶ ὃ τοῦ Διὸς 
καὶ ὃ τῆς ᾿Αφροόίτης χαὶ ὁ τοῦ “Ἄρεος καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ. τούτους γάρ, ὅταν 



Α. 8)--98, 1ΕῈ}8Ε. 386 

ἐγγὺς ἀλλήλων γένωνται, φαντασίαν ἀποτελεῖν ὡς ἄρα ἅπτονται ἀλλήλων καὶ 
ἔστιν εἷς ἀστήρ, ὁ καλούμενος κομήτης. ᾿σύμφασιν᾽ γὰρ λέγει τὴν ἐκ πάντων 
τῶν συνελϑόντων ὡς ἐξ ἑνὸς φαντασίαν γενομένην. ὅπ. παῖ, αυδοβί, ὙΠ 8,2 
1). φμοιιο, ϑιιδ ἐὐδαίγυμιβ απέἐφμονιωρ οηεγαύενι, ϑιιϑριοαγὶ 86 αἷὲ ρίιιγ 68. δἐοὶϊαβ 6886 

ὅ φμαρ ομγγαηξ, ϑε πθὸ πιρηογιοι ἐΠανιρ ροϑιάξ τιϑο πομεῖνα φπιοηιιη ΘΟ ΡΥ ΝΘ δὲ8 
φιυΐηφιο δἰάογμηε σμγϑίδιιδ [ΡΙΔηθίρη]. 

98, ΑἘτ. ΠῚ 8, 11 [0.. 3869) 4. βροντὴν μὲν ἐκ συγχρίματος ἀνωμάλου 
τὸ περιειληφὸς αὐτὸ νέφος πρὸς τὴν χάτω φορὰν ἐχβιαζομένου" ἀστραπὴν δὲ 
σύγχρουσιν νεφῶν, ὑφ᾽ ἧς τὰ γεννητιχὰ τοῦ πυρὸς διὰ τῶν πολυκένων ἀραιω- 

10 μάτων ταῖς παρατρίψεσιν εἰς τὸ αὐτὸ συναλιζόμενα διηϑεῖται" χεραυνὸν δέ, 
ὅταν ἐκ χαϑαρωτέρων καὶ λεπτοτέρων ὁμαλωτέρων τε καὶ πυχναρμόνων, 
χκαϑάπερ αὐτὸς γράφει, γεννητικῶν τοῦ πυρὸς ἡ φορὰ βιάζηται" πρηστῆρα 
δέ, ὅταν πολυχενώτερα συγχρίματα πυρὸς ἐν πολυχένοις χατασχεϑέντα χώ- 
θαις χαὶ περιοχαῖς ὑμένων ἰδίων σωματοποιούμενα τῶι πολυμιγεῖ. τὴν ἐπὶ τὸ 

16 βάϑος ὁρμὴν λάβηι. 
94. -- -- 10 (περὶ σχήματος γῆς) ἃ ὅ [Ὁ. 877] 4. δισχοειδῆ μὲν τῶι 

πλάτει, κοίλην δὲ τῶι μέσωι. Ἐσϑτάτη. σὰ Η 446 ρ. 690 τὴν δὲ οἰκουμένην γῆν 
Ποσειδώνιος μὲν ὁ Στωικὸς καὶ Διονύσιος σφενδονοειδῆ φασι, 4. δὲ προμήκη. 
γε. οὔθα 3. 822,2 ὑπᾶ ππίοῃ Β 15. 

20 95, ΔΕτ. ΠΙ 18, 4 [0. 818] 4. κατ᾿ ἀρχὰς μὲν πλάζεσϑαι τὴν γῆν διά τε 
μικρότητα [μανότητα Ὀγτοῖ) χαὶ χουφότητα, πυχνωϑεῖσαν δὲ τῶι χρόνωι καὶ 
βαρυνϑεῖσαν καταστῆναι. ᾿ 

90, -- -- 12,2 [Ὁ.. 317] 4. διὰ τὸ ἀσϑενέστερον εἶναι τὸ μεσημβρινὸν 
τοῦ περιέχοντος αὐξομένην τὴν γῆν κατὰ τοῦτο ἐγχλιϑῆναι" τὰ γὰρ βόρεια 

25 ἄχρατα, τὰ δὲ μεσημβρινὰ χέχραται: ὅϑεν κατὰ τοῦτο βεβάρηται, ὅπου πε- 
ρισσή ἐστι τοῖς χαρποῖς καὶ τῆι αὔξηι. 

971. ΑΕΙΒΤ, Τηθίθοτο]. Β 1. 86611 4. δέ φησι πλήρη τὴν γῆν ὕδατος οὖσαν 
καὶ πολὺ δεχομένην ἕτερον ὄμβριον ὕδωρ ὑπὸ τούτου κινεῖσϑαι᾽ πλείονός τε 
γὰρ γινομένου διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι δέχεσϑαι τὰς κοιλίας ἀποβιαζόμενον ποιεῖν 

80 τὸν σεισμόν, καὶ ξηραινομένην καὶ ἕλχουσαν εἰς τοὺς κενοὺς τόπους ἐκ τῶν 
πληρεστέρων τὸ μεταβάλλον ἐμπῖπτον κινεῖν. 

98. ὅν. παί, αὰ. ΥἹ 20, 1 [8218 Ῥοβοίἀοπίοβ) 19. ρίμιγα ριέξαξ 86. ἰπ οασβα 1 
9880]. αὐέ ομἶηλ ηιοέμερε αἰϊφμαηο δρὶγὶδε βεγὶ αἰϊχμαηᾶο ἀηια αἰϊφιανο μέγο- 
φιθ εὐ ἐᾷ ἤοο πιοᾶο Ῥγοβοηικίξμν : αἰΐχμα ραγβ8 ἔόγγαθ οοποαῦυα 68ὲ; ὧν πα ἀϑαα 

85 ὑπαγηα υἱἷϑ οοη ιϊ. δα ἤαὸ οϑὲ αἰϊχιια ἰδ δὲ οεἰεγὶβ ἰφιιϊαΐμδ. ἤος οι 
ϑιιρεγυσηθηξε σγαυϊέαίε γοϊδοίιον, οϑὲ, ἐουυῖβ [{ογυεὶθ (80. 8.18) ΟΘγῸ Κ6] ἐπ ἐξμν 

οὐ ἐἰϊϊα8 ηιουεέ; πδὸ δπΐηε Πμοίμαγὶ ροίοϑέ βἴθι ηιοίνι δἶμβ, ἐπ ψιοά ἐπερίησί- 
ἔμυ. . .. δὲ ἐπ τρϑέην ἰοσιθν οοηφοδία ἐδὲ δὲ σαρεγ 86 ἐἰδεὶϊξ, αἰΐχιιο ἐποιην- 2 
δὲὲ δὲ ργίηιο υἱαην ρομάογαε ἀρογὶξ ἀδὶνδ ἰηεροί. πδὸ δηΐθν δαΐγα τὶδὶ ῬῸΥ 

40 ἀευδαιρη ροΐεϑέ ἀδιε ἐποίιϑα δὰ ἔπι αἰγδοίΐιηι σαάδγε ηιοάογαΐα αὐ δἴπο σοπιοιϑϑίονια 
ἐοΥ̓ μι, ῬΟΥ͂ σας υεἱ ἴα ας οααϊ. δὲ υοΐο, οἰθα ἰαὴν γαρὶ σοορὶξ, αἰΐχαο ἴοοο ὃ 
ϑιεδϑέλ ἐδ οὐ ἐἰππα υἱϑ Πιρνεῖγυῖδ ἐν 86 γουοϊμέα 688, ἔπι οοηεἰιοπέθην ἑογγαηι γοροὶ ἰξιν 
οἱ ἐϊϊαρι, φμα ραγέε πιααΐια ρεπιεὶ, ἐσαφίἑαϊ, ργαείογοα αἰϊφιιαπο ἡιασεζασέα ἐεῖλυι8 
μονα Ῥοηῖδιιβ ἀαὐοορίο αἰξιι8 ϑοἀϊὲ δὲ γιινιϑ ἦρθε υἱξίαξμν: ἕο φὰ ραγϑ ργϑην- 

45 ἐμ ἔπι χιέαὴῖ νεπαῖηια αηιαγίρη, υεγσεπέμιηε ροπάμϑ ὑποϊαῖ, ϑ8ρὶγὶξμϑ ὑδγοὸ πος 4 
μιρηχμαρν ὑερεῖε ἐρνάαϑ δὲ δὲ υεἰιοηιοηἔνιι5 ἐιδιϑέϊξ εαηι βοϊἰοοξ μαγίδην ἐδῦγας 
ἡπουεΐ, ἔν φάη οοαοίαϑ ἀημα8 ἐπέμε; ποημηνχίαηι ἐνὶ ἐογγοπα ἐξνογα οογθοίμϑ 
δὲ εαἰδιιηι φιιαογθὴ8 πιουεέ οηυία, [6] ἐδῦγα αμέοην χιοχιο ρμεποίγαϊ 8 υϑηεβ 68ὲ δὲ 

1918. Εταρτα, ἃ, ὙΥβο τ, 2Ὁ 
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ϑρίγιίιι8 δ δ λον οδέ μαι εὐ ροδδὶξ οαοϊμαϊὶ, υεπεηιοηον, χυαηὶ ἀξ ϑιιδέϊογὶ 

οοποϊίαΐιϑ αο γαρίάιϑ. Ὑρ]. ΑἘτ. ΠῚ 1ὅ, 1 (οὔοῃ Κ΄. 115 ἡ. 44]. 
98. ΑΕΤΟ ΙΥ 1 (περὶ Νείλου ἀναβάσεως) ὃ 4 [Ὁ. 385] 4. τῆς χιόνος τῆς ἐν 

τοῖς πρὸς ἄρχτον μέρεσιν ὑπὸ ϑερινὰς τροπὰς ἀναλυομένης τε χαὶ διαχεο- 

μένης νέφη μὲν ἐκ τῶν ἀτμῶν πιλοῦσϑαι" τούτων δὲ συνελαυνομένων πρὸς 

μεσημβρίαν καὶ τὴν Αἴγυπτον ὑπὸ τῶν ἐτησίων ἀνέμων ἀποτελεῖσϑαι ῥὰ- 
γδαίους ὄμβρους, ὑφ᾽ ὧν ἀναπίμπλασϑαι τάς τε λίμνας καὶ τὸν Νεῖλον 
ποταμόν. 

99. ΑΕΙ57. τῃθέθοτοὶ. Β 8 856) 4 περὶ δὲ τῆς ἁλμυρότητος αὐτῆς ἴῃ. τῆς 
ϑαλάσσης] λεχτέον καὶ πότερον ἀεί ἐστιν ἢ αὐτὴ ἢ οὔτ᾽ ἦν οὔτ᾽ ἔσται, ἀλλ᾽ 
ὑπολείψει" χαὶ γὰρ οὕτως οἴονταί τινες. τοῦτο μὲν οὖν ἐοίχασι πάντες ὃμο- 
λογεῖν, ὅτι γέγονεν, εἴπερ καὶ πᾶς ὃ κόσμος" ἅμα γὰρ αὐτῆς ποιοῦσιν τὴν 
γένεσιν. ὥστε δῆλον ὡς εἴπερ ἀΐδιον τὸ πᾶν, καὶ περὶ τῆς ϑαλάττης οὕτως 
ὑποληπτεόν. τὸ δὲ νομίζειν ἐλάττω τε γίγνεσθαι τὸ πλῆϑος, ὥσπερ φησὶ 4., 
χαὶ τέλος ὑπολείψειν, τῶν Αἰσώπου μύϑων οὐϑὲν διαφέρειν ἔοιχεν [ὃ πεπει- 
σμένος οὕτως]. καὶ γὰρ ἐκεῖνος [γε]. ἔτ. 19 ΗΔ]Π|} ἐμυϑολόγησεν ὡς δὶς μὲν ἡ 
Χάρυβδις ἀναρροφήσασα τὸ μὲν πρῶτον τὰ ὄρη ἐποίησε φανερά, τὸ δὲ δεύ- 
τερον τὰς νήσους, τὸ δὲ τελευταῖον ῥοφήσασα ξηρὰν ποιήσει πάμπαν. ἐχείνωι 
μὲν οὖν ἥρμοττεν ὀργιζομένωι πρὸς τὸν πορϑμέα τοιοῦτον εἰπεῖν μῦϑον, τοῖς 
δὲ τὴν ἀλήϑειαν ζητοῦσιν ἥττον" δι᾿ ἣν γὰρ αἰτίαν ἔμεινε τὸ πρῶτον εἴτε διὰ 
βάρος, ὥσπερ τινὲς καὶ τούτων φασίν ... δῆλον ὅτι διὰ τοῦτο διαμένειν 
ἀναγκαῖον καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον αὐτήν. Μα)!. οὔδῃ 8. 111, 41. 

100. ΑΕΙΒΤ. ἀθ δηΐτηϑ Α 2. 404121 [πδοὸ Απαχδρ,, 5. 824, 18] οὐ μὴν παν- 
τελῶς γ᾽ ὥσπερ 4." ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλῶς ταὐτὸν ψυχὴν καὶ νοῦν [8. 5. 118 
Ὡ. 45] τὸ γὰρ ἀληϑὲς εἶναι τὸ φαινόμενον" διὸ χαλῶς ποιῆσαι τὸν Ὅμηρον 
[85. 5. 8592, 14] ὡς “Ἕχτωρ κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων.᾽ οὐ δὴ χρῆται τῶι νῶι ὡς 
δυνάμει τινὲ περὶ τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ ταὐτὸ λέγει ψυχὴν καὶ νοῦν. 40δι8 
ἔδοξέ τισι πῦρ εἶναι" καὶ γὰρ τοῦτο λεπτομερέστατόν τε καὶ μάλιστα τῶν 
στοιχείων ἀσώματον, ἔτι δὲ κινεῖταί τε καὶ κινεῖ τὰ ἄλλα πρώτως. 4. δὲ καὶ 
γλαφυρωτέρως εἴρηχεν ἀποφηνάμενος, διὰ τί τούτων ἑχάτερον᾽ ψυχὴν μὲν 
γὰρ εἶναι ταὐτὸ χαὶ νοῦν. τοῦτο δ᾽ εἶναι τῶν πρώτων καὶ ἀδιαιρέτων σω- 
μάτων, χινητικὸν δὲ διαὶ μιχρομέρειαν χαὶ τὸ σχῆμα" τῶν δὲ σχημάτων εὐχι- 
νητότατον τὸ σφαιροειδὲς λέγει᾽ τοιοῦτον δ᾽ εἶναι τόν τε νοῦν καὶ τὸ πῦρ. 
ῬΗπΟ». 2. ἃ, δι, Ρ. 88, 21. ἀσώματον δὲ εἶπε τὸ πῦρ, οὐ κυρίως ἀσώματον 
(οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν τοῦτο ἔλεγε), ἀλλ᾽ ὡς ἐν σώμασιν ἀσώματον διὰ λεπτο- 
μέρειαν. 

101. ΑἘπτ. ΙΥ̓͂ 8, ὅ [Ὁ. 8388] (ἃ. ἀϊθ 3610) 4. πυρῶδες σύγχριμα ἐκ τῶν 
λόγωι ϑεωρητῶν, σφαιρικὰς μὲν ἐχόντων τὰς ἰδέας, πυρίνην δὲ τὴν δύναμιν, 
ὅπερ σῶμα εἶναι. Ψρὶ. οὔθ 85. 115 ἡ. 4ὅ. 

103. ΜΑσΒΟΒ. ἰη 8, βεὶρ. [14,19 (ἅδον αἷθ 366160) 19). βρὶγιξμηι ὑπιϑουένη 
αἰοηιὶβ μας ζαοϊϊξαΐο πιοΐμ8 τ σογριιδ ἀΠὶ οηῦπα δὶξ ρογυϊι. 

104. ἌΕΙΒΤ. ἀθ δηΐπιὰ Α 8. 4060015 ἔνιοι ὁὲ καὶ κινεῖν φασι τὴν ψυχὴν 
τὸ σῶμα ἐν ὧι ἐστιν, ὡς αὐτὴ κινεῖται, οἷον Δ. παραπλησίως λέγων Φιλίππωι 

τῶι κωμωιδοδιδασκάλωι [1 112 ἔν. 22 Κὶ.. φησὶ γὰρ τὸν Δαίδαλον κινουμένην 
ποιῆσαι τὴν ξυλίνην Ἀφροδίτην ἐγχέαντ᾽ ἄργυρον χυτόν᾽ ὁμοίως δὲ καὶ Δ. 

λέγει" κινουμένας γάρ φησι τὰς ἀδιαιρέτους σφαίρας, διὰ τὸ πεφυχέναι μηδέ- 

ποτε μένειν, συνεφέλχειν καὶ κινεῖν τὸ σῶμα πᾶν. 
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104, --- -- Α ὅδ. 409432 4. χινεῖσϑαί φησιν ὑπὸ τῆς ψυχῆς [ηᾶπ|}. τὸ 
σῶμα]. . εἴπερ, γὰρ ἔστιν ἡ ψυχὴ ἐν παντὶ τῶι αἰσϑανομένωι σώματι, ἀναγ- 
καῖον ἦν τῶι αὐτῶι δύο εἶναι σώματα, εἰ σῶμά τι ἡ ψυχή. 

106. Αττ. ΙΥ̓ 4, 8 [Ὁ.. 890] (48 ορί Κατ. Φ86116) 4., Ἐπίκουρος διμερῆ τὴν 
ψυχήν, τὸ μὲν λογικὸν ἔχουσαν ἐν τῶι ϑώρακι ἀαϑιδουμένων, τὸ δὲ ἄλογον 
χαϑ᾽ ὅλην τὴν σύγκρισιν τοῦ σώματος διεσπαρμένον. ὅ, 1 [Ὁ. 391 π. ὙΠοοάογοι.} 
Ἱπποκράτης μὲν γὰρ χαὶ 4. καὶ Πλάτων ἐν ἐγκεφάλωι τοῦτο ἰμᾶμ, τὸ ἦγε- 
μονικόν) ἱδρῦ σϑαι. ῬΉΠΟΡ. ἀ6 δηἰπια ἢ. 8δ, 12 Ηαγά. ἀμερῆ γάρ φῆσιν αὐτὴν 
[π. τὴν ψυχήν] 4. εἶναι χαὶ οὐ πολυδύναμον, ταὐτὸν εἶναι λέγων τὸ νοεῖν τῶι 
αἰσϑάνεσϑαι χαὶ ἀπὸ μιᾶς ταῦτα προέρχεσϑαι δυνάμεως. 

106. ΑΚιβν. 46 στρ. 4. 4171080 4. δ᾽ ὅτι μὲν ἐχ τῆς ἀναπνοῆς συμβαίνει 
τι τοῖς ἀναπνέουσι λέγει, φάσχων κωλύειν ἐχϑλίβεσϑαι τὴν ψυχήν" οὐ μέντοι 
ὡς τούτου γ᾽ ἕνεχα ποιήσασαν τοῦτο τὴν φύσιν οὐϑὲν εἴρηχεν" ὅλως γὰρ 
ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι φυσικοί, καὶ οὗτος οὐϑὲν ἅπτεται τῆς τοιαύτης αἰτίας. 
λέγει δ᾽ ὡς ἡ ψυχὴ καὶ τὸ ϑερμὸν ταὐτόν, τὰ πρῶτα σχήματα τῶν σφαιροει- 
ὁδῶν. συγκρινομένων οὖν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἐχϑλίβοντος, βοήϑειαν 
γίνεσϑαι τὴν ἀναπνοήν φησιν. ἐν γὰρ τῶι ἀέρι πολὺν ἀριϑμὸν εἶναι τῶν 
τοιούτων ἅ καλεῖ ἐχεῖνος νοῦν καὶ ψυχήν" ἀναπνέοντος οὖν καὶ εἰσιόντος τοῦ 
ἀέρος συνεισιόντα ταῦτα καὶ ἀνείργοντα τὴν ϑλίψιν κωλύειν τὴν ἐνοῦσαν ἐν 
τοῖς ζώιοις δμέναι ψυχήν. καὶ “διὰ τοῦτο ἐν τῶι ἀναπνεῖν χαὶ ἐχπνεῖν εἶναι 
τὸ ζῆν χαὶ τὸ ἀποϑνήισχειν" ὅταν γὰρ κρατῆι τὸ περιέχον συνϑλῖβον χαὶ 
μηκέτι ϑύραϑεν εἰσιὸν δύνηται ἀνείργειν, μὴ δυναμένου ἀναπνεῖν, τότε συμ- 
βαίνειν τὸν ϑάνατον τοῖς ζώιοις" εἶναι γὰρ τὸν ϑάνατον τὴν τῶν τοιούτων- 
σχημάτων ἐκ τοῦ σώματος ἔξοδον ἐχ τῆς τοῦ περιέχοντος ἐχϑλίψεως. τὴν δ᾽ 
αἰτίαν, διὰ τί ποτε πᾶσι μὲν ἀναγκαῖον ἀποϑανεῖν, οὐ μέντοι ὅτε ἔτυχεν, 
ἀλλὰ κατὰ φύσιν μὲν γήραι, βίαι δὲ πάρα φύσιν, οὐϑὲν δεδήλωκεν. 

101. βΈχτ. ΥἼΙ 8349 οἱ δὲ ἐν ὅλωι τῶι σώματι [πᾶ]. εἶναι τὴν διάνοιαν), 
χαϑάπερ τινὲς κατὰ Δημόκριτον. 

108, Ιπογοῖ, ΠΙ 8170 

ἐἰἃ ἴηι ᾿8 γοϑιι8 ποηιαγιαηι διυιθιοῦα μοβδῖϑ, 
Τεριοογ ἐ φιοά βϑαποία υἱγὶ δβοπέοεμδία ρορὶί, 
ΟΟΥ̓ΡΟΥῚΒ αἶχιια απὶηιὶ ργἱηιογάϊα δἰησιία ρῥΥἱυϊδ 
αρροδίξα αἰξογηὶδ υαγίαγο, αο Ἠδοίογε ἡποριῦγα. 

109. ΑΕτ. ΙΥ̓ 1,4 [Ὁ. 393] 4., Ἐπίκουρος φϑαρτὴν [π. τὴν ψυχήν] τῶι 
σώματι συνδιαφϑειρομένην. 

110. βΈχτ. ΥἼΠΙ| 8309 οἱ μὲν πάντα ἀνηιρήχασι τὰ φαινόμενα ὡς οἱ περὲ 
Δημόκριτον. ὙΠΠ6 οἱ δὲ περὶ τὸν Πλάτωνα καὶ Δημόκριτον μόνα τὰ νοητὰ 
ὑπενόησαν ἀληϑῆ εἶναι, ἀλλ᾽ ὃ μὲν 4. διὰ τὸ μηδὲν ὑποχεῖσϑαι φύσει αἰσϑη- 
τὸν τῶν τὰ πάντα συγχρινουσῶν ἀτόμων πάσης αἰσϑητῆς ποιότητος ἔρημον 
ἐχουσῶν φύσιν χτλ. 

111. ΒΕχτ. ΥἿΙἋἍ 140 [νρ]. 5. 328, 41 ὑπᾶᾷ ππηΐοῃ Ζὰ ἔν. 11] Διότιμος [8. 6. 68] 
δὲ τρία κατ᾿ αὐτὸν [όχι τ.) ἔλεγεν εἶναι κριτήρια 3) τῆς "ἡ τῶν ἀδήλων 
καταλήψεως τὰ φαινόμενα, . . 3) ζητήσεως δὲ τὴν ἔννοιαν, ... 8) αἱρέσεως 
δὲ καὶ φυγῆς τὰ πάϑη" τὸ " γὰρ ὧι προσοιχειούμεϑα, τοῦτο αἱρετὸν ἐστιν, 
τὸ δὲ ὧι προσαλλοτριούμεϑα, τοῦτο φευχτόν ἐστιν. 

112. ΑΚιδτ. τηϑίαρῃ. Γ ὅ. 100901 ἔτι δὲ πολλοῖς τῶν ἄλλων ζωιων τά- 
ναντία περὶ τῶν αὐτῶν φαίνεσθαι καὶ ἡμῖν, καὶ αὐτῶι δὲ ἑκάστωι πρὸς αὐτὸν 
οὐ ταὐτὰ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ἀεὶ δοχεῖν. ποῖα οὖν τούτων ἀληϑῇ ἢ ψευδῆ, 

255 
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ἄδηλον᾽ οὐθὲν γὰρ μᾶλλον τάδε ἢ τάδε ἀληϑῆ, ἀλλ᾽ ὁμοίως. διὸ 4. γέ φησιν 
ἤτοι οὐθὲν εἶναι ἀληϑὲς ἢ ἡμῖν γ᾽ ἄδηλον. ὅλως δὲ διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν 
φρόνησιν μὲν τὴν αἴσϑησιν ταύτην δ᾽ εἶναι ἀλλοίωσιν, τὸ φαινόμενον χατὰ 
τὴν αἴσϑησιν ἐξ ἀνάγχης ἀληϑὲς εἶναί φασιν. 

113, ΡΗΙΌΡΟΝ. ἀθ δηΐπια ἢ. 11, 19 Ηαγᾶ. (χὰ Ατ΄ Δ 2 Ρ. 4045 25 βα4.) εἰ 
νοῦν ἔλεγον κινῆσαι τὸ πᾶν, πόϑεν ὅτι χαὶ ψυχῆι τὴν κίνησιν οἰκεῖον εἶναι 
ἔλεγον; ναί, φησί" ταὐτὸν γὰρ ὑπελάμβανον εἶναι ψυχὴν καὶ νοῦν, ὥσπερ καὶ 
4." ἔχομεν οὖν τοῦτο ἐναργῶς παρ᾽ αὐτῶν εἰρημένον ὅτι ταὐτὸν νοῦς χαὶ 
ψυχὴ οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἐκ συλλογισμοῦ τοῦτο χατασχενάζει. ὁ μὲν γὰρ 4., φησί, 
καὶ πρόδηλός ἐστι τοῦτο βουλόμενος" ἄντικρυς γὰρ εἶπεν ὅτι τὸ ἀληϑὲς καὲ 
τὸ φαινόμενον τοὐτόν ἐστι, καὶ οὐδὲν διαφέρειν τὴν ἀλήϑειαν, καὶ τὸ τῆι 
αἰσϑήσει φαινόμενον, ἀλλὰ τὸ φαινόμενον ἑχάστωι χαὶ τὸ δοχοῦν τοῦτο καὲ 
εἶναι ἀληϑές, ὥσπερ καὶ Πρωταγόρας ἔλεγε, χατά γε τὸν ὀρϑὸν λόγον δια- 
φερόντων, καὶ τῆς μὲν αἰσϑήσεως χαὶ τῆς φαντασίας περὶ τὸ φαινόμενον 

ἐχούσης, τοῦ ὁὲ νοῦ περὶ τὴν ἀλήϑειαν [νἘ]. ἔτ, 11]. εἰ τοίνυν νοῦς μὲν περὲ 
τὴν ἀλήϑειαν, ψυχὴ δὲ ἔχει περὶ τὸ φαινόμενον, τὸ ἀληϑὲς δὲ ταὐτὸν ἔστε 
τῶι φαινομένωι, ὡς Δημοκρίτωι δοκεῖ, καὶ ὃ νοῦς ἄρα ταὐτὸν τῆι ψυχῆι. ὡς 
γὰρ ἔχει ὃ νοῦς πρὸς τὴν ἀλήϑειαν, οὕτως ἡ ψυχὴ πρὸς τὸ φαινόμενον" 
οὐχοῦν χαὶ ἐναλλὰξ ὡς τὸ φαινόμενον πρὸς τὴν ἀλήϑειαν, οὕτως ὁ νοῦς πρὸς 
τὴν ψυχήν. εἰ τοίνυν ταὐτὸν τὸ φαινόμενον χαὶ τὸ ἀληϑές, καὶ ὁ νοῦς ἄρα 
χαὶ ἡ ψυχὴ ταὐτόν. 

114. ΒΈχτ. ΥΠ.889 πᾶσαν μὲν οὖν φαντασίαν οὐχ ἂν εἴποι τις ἀληϑῆ 
διὰ τὴν περιτροπήν, καϑὼς ὃ τε 4. χαὶ ὃ Πλάτων ἀντιλέγοντες τῶι Πρωτα- 
γόραι ἐδίδασκον. εἰ γὰρ πᾶσα φαντασία ἐστὶν ἀληϑής, καὶ τὸ μὴ πᾶσαν φαν- 
τασίαν εἶναι ἀληϑῆ χατὰ φαντασίαν ὑφιστάμενον ἔσται ἀληθές, καὶ οὕτω τὸ 
πᾶσαν φαντασίαν εἶναι ἀληϑῆ γενήσεται ψεῦδος. 

115. Απτ. ΤΥ 10 (πόσαι εἰσὶν αἱ αἰσϑήσεις) ἃ δ [Ὁ. 399] 4. πλείους μὲν 
εἶναι τὰς αἰσϑήσεις τῶν αἰσϑητῶν, τῶι δὲ μὴ ἀναλογίζειν [ἀναλογεῖν ) τὰ 
αἰσϑητὰ τῶι πλήϑει [πᾶ]. τῶν αἰσϑήσεων] λανϑάνειν. αὶ. ἵλαον, ΕΥ̓͂ 800 φιία 
ἑοηῖα ϑιιΐ, τιδὶ 86 οογνζον δέ αοιιέθ, ΟΟΥ̓ΉΟΥΘ πολ Ῥοΐὶδ οδὲ αηλρμι8. 

110. ΔΕτ. ΓΥ̓ 10,4 [Ὁ. 899] 4. πλείους εἶναι αἰσϑήσεις, περὶ τὰ ἄλογα 
ζῶια καὶ περὶ τοὺς σοφοὺς καὶ περὶ τοὺς ϑεοὺς. Κ 6]. Βίπηρ!. ἀ6 φηΐτηα ᾿. 118,1 
Ηδγᾶ. ἘΡΙΟΒάστη. ἔτ. 4 [θη Κ. 94]. 

111. ΑΕτ᾿ Υ̓ 4,1 [Ὁ.. 390] ὁ δὲ 4. πάντα μετέχειν φησὶ ψυχῆς ποιᾶς, χαὶ 
τὰ νεχρὰ τῶν σωμάτων, διότι ἀεὶ διαφανῶς τινος ϑερμοῦ καὶ αἰσϑητικοῦ με- 
τέχει τοῦ πλείονος διαπνεομένου [να]. 9, 20). ΑἸεχ. ΤΟΡ. 21,21 τὰ νεχρὰ τῶν 

σωμάτων αἰσϑάνεται, ὡς ὦιετο 4. 
118. Οἴο. ορίβί. ΧΥ͂ 160,1 (ἀπ Οδββίαβ) Πέ οπῖρυ πδβοὶο φιὴ, εὐ φυαϑβὶ οογαηῖ 

αἴρθ86 υἱάρανγο, οὐ βογίδο αἰϊᾳιυϊα αα ἐδ, ἤει ἰὰᾷ κατ᾽ εἰδώλων φαντασίας, «ιξ 
αἰϊοιωνέ ἐιὰ απυϊοὶ πουὶ χιὶ ρυΐξαπέ οἰΐαηι διανοητιχκὰς φαντασίας 8ρεοίγὶβ Οαξαπδ 
εαοὶϊἑαγὶ --α παῆλ, πὸ ἐὰ δισίαί, Οαξιιδ Τιβιιδον Ἐἰρισιγιι, χιῦ ΠΆΟΥ ε8ὲ ηιογέιμιϑ, 
φιαρ {116 Οανγσοίίιιϑ δὲ ἑαηι απίε Ὁ. εἴδωλα, ᾿ιὲο ᾿βρεοίγα᾽ ποριυϊπαΐ --- ἰδ αὐιΐοηι 
ϑρεοίγι8 εἰϊαηιδὶ οοιϊὶ ροδδῖνιξ Κεγὶγὶ, φιοα υεἴδ {Ἠ 0118) ἴρδβα { οο)ειογιιέ, απϑθηιι8 
χυιὴ ροϑδὶξ, ὁσὸ ποῖ υἱάοο: ἀοοθαβ ἔπ θῖ6 ορογίεθιξ, οὐμνν βαῖυιιβ υοηδΥὶβ, ἴθι φαδανς 

45 »ροίεβίαΐε δἰ: 8ροσίγιηυ ἔπι, με βἰρυμῖας πὴ οοτϊδιξιανι δὲ: ἀ6 ἐὰ οοσίίαγε, εἰμ 
οοοιγγαί, πάχιο δοίην ἀἊ ἐδ, χιὶ ηυὰ παονοβ ὅθ ηιθάι 8, 8εα 8ὶ τπδιίαηι Βνὰ- 

ἐαγυΐαλ ΟΟΘΡΟΥῸ οοφίξαγε, οἶιι8 εἴδωλον ην)ὴ αἀυοϊαδὶξ αὦ ρμεοέιι8. 
119. ΑΒιθτ. ἀθ 80η8. 4. 442529 4. δὲ καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν φυσιολόγων, 
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Α. 112-129. ΚΕΗΒΈΕ. 889 

ὅσοι λέγουσι περὶ αἰσϑήσεως, ἀτοπωτατόν τι ποιοῦσιν" πάντα γὰρ τὰ αἰσϑητὰ 

ἁπτὰ ποιοῦσιν. καίτοι εἰ οὕτω τοῦτ᾽ ἔχει δῆλον ὡς χαὶ τῶν ἄλλων αἰσϑή- 
σεων ἑχάστη ἁφή τίς ἐστιν. ΤΉΞΒΟΡΠΜΕ. (46. οδ08. Ρ]. ΥἿ 1,2 αὐτὸ γὰρ τοῦτο 

πρῶτον ἔχει τινὰ σχέψιν, πότερον γὰρ τοῖς πάϑεσιν τοῖς κατὰ τὰς αἰσϑήσεις 
ἀποδοτέον ἢ ὥσπερ 4. τοῖς σχήμασιν ἐξ ὧν ἕκαστοι. 

120. ϑγρι, ἀθ οδοῖο ἢ. 5064, 24Η. 4. δέ, ὡς Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσι- 

χοῖς [ἴτ. 18, Ὁ. 491] ἱστορεῖ, ὡς ἰδιωτιχῶς ἐποδδάύεων τῶν κατὰ τὸ ϑερμὸν 
καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὰ τοιαῦτα αἰτιολογούντων ἐπὶ τὰς ἀτόμους ἀνέβη, ὁμοίως 
δὲ καὶ οἱ Πυϑαγόρειοι ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα νομίζοντες τὰ σχήματα αἴτια καὶ τὰ 
μεγέϑη τῆς ϑερμότητος καὶ τῆς ψύξεως" τὰ μὲν γὰρ διακριτικὰ καὶ διαιρετιχὰ 
ϑερμότητος συναίσϑησιν παρέχεσϑαι, τὰ δὲ συγχριτιχὰ χαὶ πιλητικὰ ψύξεως. 

121. Ακιδτ. ἀ0 861η8. 2. 4385 4. δ᾽ ὅτι μὲν ὕδωρ εἶναί φησι [πϑπι]. ὧε 
ὁρῶμεν], λέγει καλῶς, ὅτι δ᾽ οἴεται τὸ δρᾶν εἶναι τὴν ἔμφασιν οὐ χαλῶς... 
ἀλλὰ καϑόλου περὶ τῶν ἐμφαινομένων καὶ ἀναχλάσεως οὐδέν πω δῆλον ἦν, ὡς 
ἔοικεν. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ ἐπελθεῖν αὐτῶι ἀπορῆσαι, διὰ τί ὃ ὀφϑαλμὸς 
ὁρᾶι μόνον, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδέν, ἐν οἷς ἐμφαίνεται τὰ εἴδωλα. 

122. ΑΒΙΒτΤ. ἀθ δηΐπηα Β 1. 419216 οὐ γὰρ χαλῶς τοῦτο λέγει 4. οἰόμενος 
εἰ γένοιτο κενὸν τὸ μεταξύ, ὁρᾶσϑαι ἂν ἀχριβῶς, εἰ μύρμηξ ἐν τῶι οὐρα- 
νῶι εἴη. 

128. -- ἀθ βθπου. οὗ ἰηΐοσ, Α 2. 81611 διὸ καὶ χροιὰν οὐ φησιν [οι α.} 

εἶναι" τροπῆι γὰρ χρωματίζεσϑαι. 
124, ΑἘτ. 1 1δ, 11 [Ὁ. 314] οἱ ὁὲ τὰ ἄτομα, πάντα συλλήβδην ἄχροα, ἐξ 

ἀποίων δὲ τῶν λόγωι ϑεωρητῶν τὰς αἰσϑητὰς ἀποφαίνονται γίνεσϑαι ποιότητας. 
125. --- --- 1ὅ, 8 [Ὁ. 8314] 4. φύσει μὲν μηδὲν εἶναι χρῶμα τὰ μὲν γὰρ 

στοιχεῖα ἄποια, τά τε ναστὰ καὶ τὸ χενόν" τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῶν συγχρίματα χε- 
χρῶσϑαι διαταγῆι τε καὶ ὀυϑμῶι καὶ προτροπῆι, ὧν ἡ μέν ἐστι τάξις ὃ 
δὲ σχῆμα ἡ δὲ ϑέσις" παρὰ ταῦτα γὰρ αἷ φαντασίαι. τούτων δὲ τῶν πρὸς τὴν 
φαντασίαν χρωμάτων τέτταρες αἱ διαφοραί, λευχοῦ μέλανος ἐρυϑροῦ ὠ χροῦ. 

126. ΑΕΙΒΥ. 46 5618. 4 Ρ. 442011 τὸ γὰρ λευχὸν “αὶ τὸ μέλαν τὸ μὲν 

τραχύ φησιν [Ὀοιη0ΚΥ.] εἶναι τὸ δὲ λεῖον, εἰς δὲ τὰ σχήματα ἀνάγει τοὺς χυ- 

μοὺς. Ὑεὶ. 8. 898, 111, 
121. ὅσηοι, θιόνυβ. ΤῊΒΑΟ. Ρ. 482, 18 ΗΠ]Δορ. ὁ δὲ Ἐπίχουρος καὶ ὃ 4. 

καὶ οἱ Στωικοὶ σῶμά φασι τὴν φωνήν. 
128. ΑΞτ. ΙΥ̓͂ 19 (περὶ φωνῆς) ἃ 8 [Ὁ. 408] 4. χαὶ τὸν ἀέρα φησὶν εἰς 

ὁμοιοσχήμονα ϑρύπτεσϑαι σώματα χαὶ συγκαλινδεῖσϑαι τοῖς ἐχ τῆς φωνῆς 

ϑραύσμασι. "κολοιὸς “γὰρ “παρὰ κολοιὸν ἱζάνει᾽ καὶ ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει 

ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοζον᾽ [ρ 218). χαὶ γὰρ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς αἱ ὅμοιαι ,Ῥῆφοι 

χατὰ τοὺς αὐτοὺὶς τόπους ὁρῶνται κατ᾽ ἄλλο μὲν αἱ σφαιροειδεῖς, κατ᾽ ἄλλοι 

δὲ αἱ ἐπιμήκεις" καὶ ἐπὶ τῶν κοσχινευόντων δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναλίζεται τὰ 

ὁμοιοσχήμονα, ὥστε χωρὶς εἶναι τοὺς χυάμους καὶ ἐρεβίνϑους. ἔχοι δ᾽ ἂν τις 

πρὸς τούτους εἰπεῖν πῶς ὀλίγα ϑραύσματα πνεύματος μυρίανδρον ἐχπληροῖ 

ϑέατρον; ΥΕὶ. ἔν. 166, 
129. ΤΉΕΒΟΡΗΚΝ. 46 οδ8. ρ]αηί. 11,6 “΄. δὲ σχῆμα περιτιϑεὶς ἑχάστωι 

γλυχὸν μὲν τὸν στρογγύλον χαὶ εὐμεγέϑη ποιεῖ. στρυφνὸν δὲ τὸν μεγαλόσχη- 

μον τραχύν τε καὶ πολυγώνιον χαὶ ἀπεριφερῆ. ὀξὺν δὲ κατὰ τοὔνομα τὸν 

ὀξὺν τῶι ὄγχωι καὶ γωνοειδῆ [χωνοειδῇ Η458.] καὶ κάμπυλον καὶ λεπτὸν χαὶ 

ἀπεριφερῆ. δριμὺν δὲ τὸν περιφερῆ καὶ λεπτὸν χαὶ γωνοειδῆ καὶ κάμπυλον. 

ἁλμυρὸν δὲ τὸν γωνοειδῆ καὶ εὐμεγέϑη καὶ σκολιὸν καὶ ἰσοσχελῆ. πικρὸν δὲ 
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τὸν περιφερῆ καὶ λεῖον ἔχοντα σχολιότητα μέγεϑος δὲ μιχρόν. λιπαρὸν δὲ 
τὸν λεπτὸν χαὶ στρογγύλον καὶ μικρὸν [νρ]. ΥἹ θ, 1]. 

180. ΤΉΕΟΡΗΚΕ. ἃ. ὁ. Ρ]. ΥἹ 2, 1 ἰσοροπ Προ κεῖ] τάχα δ᾽ ἂν δόξειεν, ὥσπερ 
ἐλέχϑη, καὶ ταῦτα ἐχείνων εἶναι χάριν᾽ αὐτῶν γὰρ τῶν δυνάμεων οὕτως ἀποδιδοὺς 
(τὰς διαφορὰς) οἴεται τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι, δι᾿ ἅς ὃ μὲν στύφει καὶ ξηραίνει 
χαὶ πήγνυσιν ὃ δὲ λεαίνει χαὶ ὁμαλύνει χαὶ χκαϑίστησιν, ὃ δὲ ἐχκχρίνει καὶ 
διαχεῖ καὶ ἄλλο τι τοιοῦτο δρᾶι. πλὴν ἴσως ἐχεῖνα ἂν τις ἐπιζητήσειε περὶ 
[παρὰ 858. τούτων, ὥστε χαὶ τὸ ὑποχείμενον ἀποδιδόναι ποῖόν τι. δεῖ γὰρ 
εἰδέναι μὴ μόνον τὸ ποιοῦν, ἀλλὰ καὶ τὸ πάσχον, ἄλλως τ᾽ “εἰ καὶ μὴ πᾶσιν 
ὁ αὐτὸς 80. χυμός] ὁμοίως φαίνεται᾽ χαϑάπερ φησίν. οὐϑὲν γὰρ κωλύει τὸν 
ἡμῖν γλυχὺν ἑτέροις τισὶ τῶν ζώιων εἶναι πιχρὸν χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ 
ὁμοίως. 

181, --- -- Ί 2, 8 ἄτοπον δὲ κἀχεῖνο τοῖς τὰ σχήματα λέγουσιν ἡ τῶν 
ὁμοίων διαφορὰ χατὰ μικρότητα καὶ μέγεϑος εἰς τὸ μὴ τὴν αὐτὴν ἔχειν δύνα- 
(αν. οὐ γὰρ ἐπὶ τῆς μορφῆς ἀλλὰ τῶν ὄγχων αἱ δυνάμεις, οὗς εἰς μὲν τὸ 
διαβιάσασϑαι χαὶ ἁπλῶς τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον τάχ᾽ ἂν τις ἀποδοίη, εἰς δὲ 
τὸ μὴ ταὐτὸ δύνασθαι μηδὲ ποιεῖν οὐχ εὔλογον, ἐπεὶ ἐν τοῖς σχήμασιν αἱ δυ- 
γάμεις. εἰ γὰρ ὁμοιόσχημα ταῦτα [ὁμοιοσχήματα Ἠᾶβ8.], ταὐτὸν ἂν εἴη τὸ 
ὑπάρχον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις. 

182. --- -- ΥἹ , 2 Δημοχρίτωι μέν γε πῶς ποτε ἐξ ἀλλήλων ἡ γένεσις 
[56εἰ]. τῶν χυμῶν), ἀπορήσειεν ἄν τις. ἀνάγχη γὰρ ἢ τα σχήματα μεταρρυϑμί- 
ζεσϑαι καὶ ἐκ σχκαληνῶν καὶ ὀξυγωνίων περιφερῆ γίνεσϑαι, ἢ πάντων ἐνυπαρ- 
χόντων οἷον τῶν τε τοῦ στρυφνοῦ καὶ ὀξέος καὶ γλυχέος τὰ μὲν ἐχχρίνεσϑαι 
(τὰ (ἑκάσγτων πρότερ᾽ ὄντ᾽ ἀεί (νρὶ. [Ατ.} 91156 οὔσῃ 5. 146), τὰ δ᾽ οἰχεῖα 
καϑ᾿ ἕχαστον), ϑάτερα δὲ ὑπομένειν, ἢ τρίτον τὰ μὲν ἐξιέναι τὰ δ᾽ ἐπεισ- 
ἐέναι. ἐπεὶ δ᾽ ἀδύνατον μετασχηματίζεσϑαι (τὸ γὰρ ἄτομον ἀπαϑές), λοιπὸν 
τὰ μὲν εἰσιέναι τὰ δ᾽ ἐξιέναι (ἢ τὰ μὲν ὑπομένειν τὰ δ᾽ ἐξιέναι). ἄμφω 
δὲ ταῦτα ἄλογα προσαποδοῦναι γὰρ δεῖ καὶ τί τὸ ἐργαζόμενον ταῦτα καὶ 
ποιοῦν. 

188. --- ἀθ οἄογ. θ4 τί δή ποτε 4. τοὺς μὲν χυμοὺς πρὸς τὴν γεῦσιν 
ἀποδίδωσι, τὰς δ᾽ ὀσμὰς χαὶ τὰς χρόας οὐχ ὁμοίως πρὸς τὰς ὑποχειμένας 
αἰσϑήσεις; ἔδει γὰρ ἐχ τῶν σχημάτων. 

134, ΒΈχτ. Ῥυτιτῇ. ἢ. Π 68 ἐκ τοῦ τὸ μέλι τοῖσδε μὲν πιχρὸν τοῖσδε δὲ 
γλυχὺ φαίνεσϑαι ὃ μὲν 4. ἔφη μήτε γλυχὺ αὐτὸ εἶναι μήτε πιχρόν. 

186. ΤΉΒΟΡΗΚ. 46 860η8. 49---38 [Ὁ. 613] 4. δὲ περὶ μὲν αἰσϑήσεως οὐ 
διορίζει, πότερα τοῖς ἐναντίοις ἢ τοῖς ὁμοίοις ἐστίν. εἰ μὲν γὰρ (τῶι) ἀλ- 
λοιοῦσϑαι ποιεῖ τὸ αἰσϑάνεσϑαι δόξειεν ἂν τοῖς διαφόροις" οὐ γὰρ ἀλλοιοῦ- 
ται τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου" πάλιν δ᾽ (εἰν) τὸ μὲν αἰσϑάνεσϑαι χαὶ ἁπλῶς 
ἀλλοιοῦσϑαι (τῶι) πάσχειν, ἀδύνατον δέ, φησί, τὰ μὴ ταὐτὰ πάσχειν, ἀλλὰ 
χἂν ἕτερα ὄντα ποιῆι οὐχ ἧε ἕτερα ἀλλ᾽ ἧι ταὐτὸν τι ὑπάρχει, τοῖς ὁμοίοις. 
διὸ περὶ μὲν τούτων ἀμφοτέρως ἔστιν ὑπολαβεῖν. περὶ ἑχαστης δ᾽ ἤδη τούτων 
ἐν μέρει πειρᾶται λέγειν. ὁδρῥᾶν μὲν οὖν ποιεῖ τῆι ἐμφάσει᾽ ταύτην δὲ ἰδίως 
λέγει" τὴν γὰρ ἔμφασιν οὐχ εὐθὺς ἐν τῆι κόρηι γίνεσϑαι, ἀλλὰ τὸν ἀέρα τὸν 
μεταξὺ τῆς ὄψεως καὶ τοῦ δρωμένου τυποῦσϑαι συστελλόμενον ὑπὸ τοῦ δρω- 
μένου καὶ τοῦ δρῶντος" ἅπαντος γὰρ ἀεὶ γίνεσϑαί τινα ἀπορροήν᾽ ἔπειτα 
τοῦτον στερεὸν ὄντα χαὶ ἀλλόχρων ἐμφαίνεσϑαι τοῖς ὄμμασιν ὑγροῖς" καὶ 
τὸ μὲν πυχνὸν οὐ δέχεσϑαι τὸ δ᾽ ὑγρὸν δμέναι. διὸ καὶ τοὺς ὑγροὺς τῶν 
σχληρῶν ὀφϑαλμῶν ἀμείνους εἶναι πρὸς τὸ δρᾶν, εἰ ὁ μὲν ἔξω χιτὼν ὡς 
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λεπτότατος χαὶ πυχνότατος εἴη, τὰ δ᾽ ἐντὸς ὡς μάλιστα σομφὰ χαὶ χενὰ πυ- 

κνῆς καὶ ἰσχυρᾶς σαρκός, μεστὰ δὲ ἰχμάδος παχείας τε χαὶ λιπαρᾶς, καὶ αἱ φλέβες 
(αἱ) κατὰ τοὺς ὀφϑαλμοὺς εὐϑεῖαι καὶ ἄνιχμοι ὡς ὁμοσχημονεῖν τοῖς ἀπο- 

τυπουμένοις. τὰ γὰρ ὁμόφυλα μάλιστα ἕχαστον γνωρίζει. πρῶτον μὲν οὖν 
ἄτοπος ἡ ἀποτύπωσις ἡ ἐν τῶι ἀέρι. δεῖ γὰρ ἔχειν πυχνότητα χαὶ μὴ ϑρύ- 
πτεσϑαι τὸ τυπούμενον, ὥσπερ καὶ αὐτὸς λέγει παραβάλλων τοιαύτην εἶναι 
τὴν ἐντύπωσιν οἷον εἰ ἐχμάξειας εἰς χηρόν. ἔπειτα μᾶλλον ἐν ὕδατι τυποῦσϑαι 
δυνατὸν ὅσωι πυχνότερον᾽ ἧττον δὲ ὁρᾶται, καίτοι προσῆχε μᾶλλον. ὅλως ὁὲ 
ἀπορροὴν ποιοῦντα τῆς μορφῆς ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ τῶν εἰδῶν τί δεῖ τὴν 
ἀποτύπωσιν ποιεῖν; αὐτὰ γὰρ ἐμφαίνεται τὰ εἴδωλα. εἰ δὲ δὴ τοῦτο συμ- 
βαίνει καὶ ὁ ἀὴρ ἀπομάττεται χαϑάπερ χηρὸς ὠϑούμενος χαὶ πυχνούμενος, 
πῶς καὶ ποία τις ἡ ἔμφασις γίνεται; δῆλον γὰρ ὡς ἐπὶ προσώπου []. ὡς ἄντι- 
πρόσωπος 67] τύπος ἔσται τῶι ὁρωμένωι χαϑάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις. τοιούτου 
δ᾽ ὄντος ἀδύνατον ἐξ ἐναντίας ἔμφασιν γίνεσϑαι μὴ στραφέντος τοῦ τύπου. 
τοῦτο δ᾽ ὑπὸ τίνος ἔσται χαὶ πῶς δεικτέον" οὐχ οἷόν τε γὰρ ἄλλως γίνεσϑαι 
τὸ ὁρᾶν. ἔπειτα ὅταν ὁρᾶται πλείονα κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, πῶς ἐν τῶι 
αὐτῶι ἀέρι πλείους ἔσονται τύποι; χαὶ πάλιν πῶς ἀλλήλους δρᾶν ἐνδέχεται; 
τοὺς γὰρ τύπους ἀνάγκη συμβάλλειν ἑαντοῖς, ἑχάτερον ἀντιπρόσωπον ὄντα 
ἀφ᾽ ὧν ἐστιν. ὥστε τοῦτο ζήτησιν ἔχει. καὶ πρὸς τούτωι διὰ τί ποτε ἕχα- 
στος αὐτὸς αὑτὸν οὐχ δρᾶι; χαϑάπερ γὰρ τοῖς τῶν πέλας ὄμμασιν οἱ τύποι 
καὶ τοῖς ἑαυτῶν ἐμφαίνοιντ᾽ ἄν, ἄλλως τε εἰ καὶ εὐθὺς ἀντιπρόσωποι κεῖνται 
καὶ ταὐτὸ συμβαίνει πάϑος ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἠχοῦς. ἀναχλᾶσϑαι γάρ φησι χαὶ 
πρὸς αὐτὸν τὸν φϑεγξάμενον τὲν φωνήν. ὅλως δὲ ἄτοπος ἡ τοῦ ἀέρος τύ- 
πωσις. ἀνάγχη γὰρ ἐξ ὧν λέγει πάντα ἐναποτυποῦσϑαι τὰ σώματα χαὶ πολλὰ 
ἐναλλάττειν, ὃ χαὶ πρὸς τὴν ὄψιν ἐμπόδιον ἂν εἰη καὶ ἄλλως οὐχ εὔλογον. 
ἔτι δὲ εἴπερ ἡ τύπωσις διαμένει, χαὶ μὴ φανερῶν [ὄντων] μηδὲ πλησίον ὄντων 
τῶν σωμάτων ἐχρῆν δρᾶν εἰ καὶ μὴ νύχτωρ, ἀλλὰ μεϑ᾽ ἡμέραν. καίτοι τούς 
γε τύπους οὐχ ἧττον εἰχὸς διαμένειν νυχτός, ὅσωι ἐμψυχότερος [8. 5. 381, 11] 
ὁ ἀήρ᾽ ἀλλ᾽ ἴσως τὴν ἔμφασιν ὁ ἥλιος ποιεῖ χαὶ τὸ φῶς ὥσπερ ζἀχτῖνα) 
ἐπιφέρων ἐπὶ τὴν ὄψιν, χαϑάπερ ἔοιχε βούλεσϑαι λέγειν. ἐπεὶ τὸ γε τὸν 
ἥλιον ἀπωϑοῦντα ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ ἀποπληττόμενον πυκχνοῦν τὸν 
ἀέρα, καϑάπερ φησίν, ἄτοπον" διαχρίνειν γὰρ πέφυχε μᾶλλον. ἄτοπον δὲ 
χαὶ τὸ μὴ μόνον τοῖς ὄμμασιν, ἀλλὰ καὶ τῶι ἄλλωι σώματι μεταδιδόναι 
τῆς αἰσϑήσεως. φησὶ γὰρ διὰ τοῦτο χενότητα χαὶ ὑγρότητα ἔχειν δεῖν τὸν 
ὀφϑαλμόν, ἵν᾽ ἐπὶ πλέον δέχηται χαὶ τῶι ἄλλωι σώματι παραδιδῶι. ἄλογον δὲ 
χαὶ τὸ μάλιστα μὲν ὁρᾶν φάναι τὰ ὁμόφυλα, τὴν δὲ ἔμφασιν ποιεῖν τοῖς ἀλλό- 
χρωσιν ὡς οὐκ ἐμφαινομένων τῶν ὁμοίων. τὰ δὲ μεγέϑη καὶ τὰ διαστήματα 
πῶς ἐμφαίνεται, καίπερ ἐπιχειρήσας λέγειν οὐκ ἀποδίδωσιν. περὶ μὲν οὖν 
ὄψεως ἰδίως ἔνια βουλόμενος λέγειν πλείω παραδίδωσι ζήτησιν. 

τὴν δ᾽ ἀχοὴν παραπλησίως ποιεῖ τοῖς ἄλλοις. εἰς γὰρ τὸ κενὸν ἐμ- 
πίπτοντα τὸν ἀέρα κίνησιν ἐμποιεῖν, πλὴν ὅτι κατὰ πᾶν μὲν ὁμοίως τὸ σῶμα 
εἰσιέναι, μάλιστα δὲ χαὶ πλεῖστον διὰ τῶν των, ὅτι διὰ πλείστου τε κενοῦ 
διέρχεται καὶ ἥχιστα διαμίμ νει. διὸ χαὶ χατὰ μὲν τὸ ἄλλο σῶμα οὐχ αἰσϑά- 
γνεσϑαι, ταύτηι δὲ μόνον. ὅταν δὲ ἐντὸς γένηται σκίδνασϑαι διὰ τὸ τάχος" 
τὴν γὰρ φωνὴν εἶναι πυχνουμένου τοῦ ἀέρος καὶ μετὰ βίας εἰσιόντος. ὥσπερ 

οὖν ἐχτὸς ποιεῖ τῆι ἁφῆι τὴν αἴσϑησιν, οὕτω καὶ ἐντός. ὀξύτατον δ᾽ 
ἀχούειν, εἰ ὁ μὲν ἔξω χιτὼν εἴη πυκνός, τὰ δὲ φλεβία κενὰ καὶ ὡς μάλιστα 
ἄνιχμα καὶ εὔτρητα κατά τε τὸ ἄλλο σῶμα καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τας ἀκοάς, ἔτι δὲ 
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τὰ ὀστᾶ πυχνὰ καὶ ὁ ἐγχέφαλος εὔχρατος χαὶ τὸ περὶ αὐτὸν ὡς ξηρότατον" 
ἀϑρόον γὰρ οὕτως εἰσιέναι τὴν φωνὴν ἅτε διὰ πολλοῦ κενοῦ καὶ ἀνίκμου καὶ 
εἰτρήτου εἰσιοῦσαν, καὶ ταχὺ. σκίδνασϑαι καὶ ὁμαλῶς χατὰ τὸ σῶμα καὶ 
οὐ διεχπίπτειν ἔξω. τὸ μὲν οὖν ἀσαφῶς ἀφορίζειν ὁμοίως ἔχει τοῖς ἄλλοις. 
ἄτοπον δὲ καὶ ἴδιον (τὸ) κατὰ πᾶν τὸ σῶμα τὸν ψόφον εἰσιέναι, καὶ ὅταν 
εἰσέλϑηι διὰ τῆς ἀχοῆς διαχεῖσϑαι κατὰ πᾶν, ὥσπερ οὐ ταῖς ἀχοαῖς, ελλ᾽ ὅλωι 
τῶι σώματι τὴν αἴσϑησιν οὖσαν. οὐ γαρ κἂν συμπάσχηι τι τῆι ἀκοῆε, διὰ 
τοῦτο καὶ αἰσϑάνεται. πάσαις γὰρ τοῦτό γε ὁμοίως ποιεῖ, καὶ οὐ μόνον ταῖς 
αἰσϑήσεσιν ἀλλὰ καὶ τῆι ψυχῆι. καὶ περὶ μὲν ὄψεως χαὶ ἀκοῆς οὕτως ἀπο- 
δίδωσι, τὰς δὲ ἄλλας αἰσϑήσεις σχεδὸν ὁμοίως ποιεῖ τοῖς πλείστοις. περὶ 55 
δὲ τοῦ φρονεῖν ἐπὶ τοσοῦτον εἴρηκεν οτι γίνεται συμμέτρως ἐχούσης 
τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν χρῆσιν ἱμετὰ τὴν κίνησιν αἷο ΗᾶΒ81" ἐὰν δὲ περί- 
ϑερμός τις ἢ περίψυχρος γένηται, μεταλλάττειν φησί. δι᾿ ὅ τι καὶ τοὺς πιτπλαιοὺς 
χαλῶς τοῦϑ᾽ ὑπολαβεῖν ὅτι ἐστὶν ἀλλοφρονεῖν. ὥστε φανερόν, ὅτε τῆι 
χράσει τοῦ σώματος ποιεῖ τὸ φρονεῖν, ὅπερ ἴσως αὐτῶι χαὶ κατὰ λόγον ἐστὶ 
σῶμα ποιοῦντι τὴν ψυχήν. αἱ μὲν οὖν περὶ αἰσϑήσεως καὶ τοῦ φρονεῖν δόξαι 
σχεδὸν αὗται χαὶ τοσαῦται τυγχάνουσιν οὖσαι ἱπαρὰ] τῶν πρότερον. 

περὶ δὲ τῶν αἰσϑητῶν, τίς ἡ φύσις χαὶ ποῖον ἕχαστὸν ἐστιν, οἱ μὲν δ9 
ἄλλοι πσραλείπουσιν. τῶν μὲν γὰρ ὑπὸ τὴν ἁφὴν περὶ βαρέος καὶ κούφον 
καὶ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ λέγουσιν, οἷον ὅτι τὸ μὲν μανὸν καὶ λεπτὸν ϑερμόν, 
τὸ δὲ πυχνὸν καὶ παχὺ ψυχρόν, ὥσπερ ᾿Αναξαγόρας διαιρεῖ τὸν ἀέρα καὶ τὸν 
αἰϑέρα. σχεδὸν δὲ καὶ τὸ βαρὺ καὶ τὸ χοῦφον τοῖς αὐτοῖς καὶ ἔτι ταῖς ἄνω 
καὶ κάτω φοραῖς, καὶ πρὸς τούτοις περί τε φωνῆς ὅτι χίνησις τοῦ ἀέρος, καὶ 
περὶ ὀσμῆς ὅτι ἀπορροή τις. ᾿Εμπεδοχλῆς δὲ καὶ περὶ τῶν χρωμάτων, καὶ 
ὅτι τὸ μὲν λευχὸν τοῦ πυρὸς τὸ δὲ μέλαν τοῦ ὕδατος. οἱ ὁ᾽ ἄλλοι τοσοῦτον 
μόνον, ὅτι τό τε λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν ἀρχαί, τὰ δ᾽ ἄλλα μειγνυμένων γένεται 
τούτων. χαὶ γὰρ ᾿ἀναξαγόρας ἁπλῶς εἴρηκε περὶ αὐτῶν. 4. δὲ καὶ Πλάτων 60 
ἐπὶ πλεῖστόν εἰσιν ἡμμένοι, καϑ᾿ ἕχαστον γὰρ ἀφορίζουσι" πλὴν ὁ μὲν οὐχ 
ἀποστερῶν τῶν αἰσϑητῶν τὴν φύσιν, 4. δὲ πάντα πάϑη τῆς αἰσϑήσεως ποιῶν. 
ποτέρως μὲν οὖν ἔχει τἀληϑὲς οὐκ ἂν εἴη λόγος. ἐφ᾽ ὅσον δὲ ἑχάτερος ἧπται 
καὶ πῶς ἀφώριχε πειραϑῶμεν ἀποδοῦναι, πρότερον εἰπόντες τὴν ὅλην ἔφοδον 
ἑχατέρου. 4. μὲν οὖν οὐχ ὁμοίως λέγει περὶ πάντων, ἀλλὰ τὰ μὲν τοῖς μεγέ- 
ϑεσι τὰ δὲ τοῖς σχήμασιν ἔνια δὲ τάξει καὶ ϑέσει διορίζει. Πλάτων δὲ σχεδὸν 
ἅπαντα πρὸς τὰ πάϑη καὶ τὴν αἴσϑησιν ἀποδίδωσιν. ὥστε δόξειεν ἄν ἑχάτε- 
ρος ἐναντίως τῆι ὑποϑέσει λέγειν. ὁ μέν γὰρ πάϑη ποιῶν τῆς αἰσϑήσεως 61 
χαϑ᾽ αὑτὰ διορίζει τὴν φύσιν" ὁ δὲ χαϑ᾽ αὑτὰ ποιῶν ταῖς οὐσίαις πρὸς τὰ 
πάϑη τῆς αἰσϑήσεως ἀποδίδωσι. 

βαρὺ μὲν οὖν καὶ κοῦφον τῶι μεγέϑει διαιρεῖ 4. εἰ γὰρ διαχριϑείη 
χαϑ᾽ ἕν ἕχαστον εἰ καὶ κατὰ σχῆμα διαφέροι, σταϑμὸν ἂν ἐπὶ μεγέϑει τὴν 
φύσιν [κρίσιν ῬτΟΙΙΘΙ] ἔχειν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔν γε τοῖς μεικτοῖς κουφότερον μὲν 
εἶναι τὸ πλέον ἔχον χενόν, βαρύτερον δὲ τὸ ἔλαττον. ἐν ἐνίοις μὲν οὕτως 
εἴρηχεν. ἐν ἄλλοις δὲ χοῦφον εἶναί φησιν ἁπλῶς τὸ λεπτὸν. παραπλησίως 62 
δὲ χαὶ περὶ σχληροῦ καὶ μαλακοῦ. σχληρὸν μὲν γὰρ εἶναι τὸ πυχνόν, μαλα- 
κὸν δὲ τὸ μανόν, καὶ τὸ μᾶλλον δὲ καὶ ἧττον καὶ τὰ λοιπὰ χατὰ λόγον. δια- 
φέρειν δέ τι τὴν ϑέσιν καὶ τὴν ἐναπόληψιν τῶν χενῶν τοῦ σχληροῦ χαὶ μαλα- 
κοῦ χαὶ βαρέος καὶ χούφου. διὸ σκληρότερον μὲν εἶναι σίδηρον, βαρύτερον 
δὲ μόλυβδον" τὸν μὲν γὰρ σίδηρον ἀνωμάλως συγχεῖσϑαι καὶ τὸ κενὸν ἔχειν 
πολλαχῆι καὶ κατὰ μεγάλα, πεπυχνῶσϑαι δὲ κατὰ ἔνια, ἁπλῶς ὁὲ πλέον ἔχειν 
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χενόν. τὸν δὲ μόλυβδον ἔλαττον ἔχοντα χενὸν ὁμαλῶς συγκεῖσϑαι (χαὶλ κατὰ 
πᾶν ὁμοίως" διὸ βαρύτερον μέν, μαλακώτερον δ᾽ εἶναι τοῦ σιδήρου. περὶ 68 
μὲν (οὖν) βαρέος καὶ κούφου καὶ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ ἐν τούτοις ἀφορίζει. 
τῶν δὲ ἄλλων αἰσϑητῶν οὐδενὸς εἶναι φύσιν, ἀλλὰ πάντα πάϑη τῆς αἰσϑήσεως 
ἀλλοιουμένης, ἐξ ἧς γίνεσϑαι τὴν φαντασίαν. οὐδὲ γὰρ τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ 
ϑερμοῦ φύσιν ὑπάρχειν, ἀλλὰ τὸ σχῆμα μεταπῖπτον ἐργάζεσϑαι καὶ τὴν 
ἡμετέραν ἀλλοίωσιν" ὃ τι γὰρ ἄν ἄϑρουν ἦι, τοῦτ᾽ ἐνισχύειν ἑχάστωι, τὸ δ᾽ 
εἰς μαχρὰ διανενημένον ἀναίσϑητον εἶναι. σημεῖον δ᾽ ὡς οὐκ εἰσὶ φύσει τὸ 
μὴ ταὐτὰ πᾶσι φαίνεσϑαι τοῖς ζώιοις ἀλλ᾽ ὃ ἡμῖν γλυχύ, τοῦτ᾽ ἄλλοις πικρὸν 
χαὶ ἑτέροις ὀξὺ χαὶ ἄλλοις δριμὺ τοῖς δὲ στρυφνόν, καὶ τὰ ἄλλα δ᾽ ὡσαύτως. 
ἔτι δ᾽ αὐτοὺς μεταβάλλειν τῆι κρήσει κατὰ τὰ πάϑη καὶ τὰς ἡλικίας" 
ἧι χαὶ φανερὸν ὡς ἡ διάϑεσις αἰτία τῆς φαντασίας. ἁπλῶς μὲν οὖν περὶ τῶν 
αἰσϑητῶν οὕτω δεῖν ὑπολαμβάνειν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα καὶ ταῦτα 
ἀνατίϑησι τοῖς σχήμασι᾽ πλὴν οὐχ ἁπάντων ἀποδίδωσι τὰς μορφάς, ἀλλὰ 
μᾶλλον τῶν χυλῶν καὶ τῶν χρωμάτων, καὶ τούτων ἀκριβέστερον διορίζει τὰ 
περὶ τοὺς χυλοὺς ἀναφέρων τὴν φαντασίαν πρὸς ἄνϑρωπον. 

τὸν μὲν οὖν ὀξὺν εἶναι τῶι σχήματι γωνοειδῇ τε καὶ πολυχαμπῆ 
χαὶ μικρὸν καὶ λεπτόν. διὰ γὰρ τὴν ὁριμίτητα ταχὺ καὶ πάντηι διαδύεσϑαι, 
τραχὺν δ᾽ ὄντα καὶ γωνοειδῆ συνάγειν χαὶ συσπᾶν' διὸ καὶ ϑερμαίνειν τὸ 
σῶμα χενότητας ἐμποιοῦντα" μάλιστα γὰρ ϑερμαίνεσϑαι τὸ πλεῖστον ἔχον 
κενόν. τὸν δὲ γλυχὺν ἐκ περιφερῶν συγκεῖσϑαι σχημάτων χκοὺχ ἄγαν μικρῶν" 
διὸ καὶ διαχεῖν ὅλως τὸ σῶμα χαὶ οὐ βιαίως καὶ οὐ ταχὺ πάντα περαίνειν" 
τοὺς (δ᾽ ἄλλους ταράττειν, ὅτι διαδύνων πλανᾶι τὰ ἄλλα χαὶ ὑγραίνει" 
ὑγραινόμεναι δὲ καὶ ἐκ τῆς τάξεως κινούμενα συρρεῖν εἰς τὴν κοιλίαν" ταύτην 
γὰρ εὐπορώτατον εἶναι διὰ τὸ ταύτηι πλεῖστον εἶναι κενόν. τὸν δὲ στρυφνὸν 
ἐκ μεγάλων σχημάτων χαὶ πολυγωνίων χαὶ περιφερὲς ἥκιστ᾽ ἐχόντων" ταῦτα 
γὰρ ὅταν εἰς τὰ σώματα ἔλϑηι, ἐπιτυφλοῦν ἐμπλάττοντα τὰ φλεβία καὶ χω- 
λύειν συρρεῖν" διὸ χαὶ τὰς χοιλίας ἱστάναι. τὸν δὲ πιχρὸν ἐκ μιχρῶν καὶ 
λείων χαὶ περιφερῶν τὴν περιφέρειαν εἰληχότα καὶ χαμπὰς ἔχουσαν" διὸ χαὶ 
γλισχρὸν καὶ κολλώδη. ἁλμυρὸν δὲ τὸν ἐκ μεγάλων καὶ οὐ περιφερῶν, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ 
ἐνίων καὶ (οὐ) σχαληνῶν, διὸ οὐδὲ πολυκαμπῶν (βούλεται δὲ σκαληνὰ 
λέγειν ἅπερ παράλλαξιν [περιπάλαξιν ὈΥΤΟΗ͂, 8. 5. 860,46] ἔχεε πρὸς ἄλληλα 
χαὶ συμπλοχήν})" μεγάλων μέν, ὅτι ἡ ἁλμυρὶς ἐπιπολάζει" μικρὰ γὰρ ὄντα καὶ 
τυπτόμενα τοῖς περιέχουσι μείγνυσθαι ἂν τῶι παντί" οὐ περιφερῶν δ᾽ ὅτι τὸ 
μὲν ἁλμυρὸν τραχὺ τὸ δὲ περιφερὲς λεῖον᾽ οὐ σχαληνῶν δὲ διὰ τὸ μὴ πε- 
ριπαλάττεσϑαι, διὸ ψαφαρὸν εἶναι. τὸν δὲ δριμὺν μικρὸν καὶ περι- 
φερῆ καὶ γωνιοειδῆ, σχαληνὸν δὲ οὐκ ἔχειν. τὸν μὲν γὰρ δριμὲν πολυγώνιόν 
τε ὄντα τῆι τραχύτητι ϑερμαίνειν καὶ διαχεῖν διὰ τὸ μιχρὸν εἶναι χαὶ περι- 
φερῆ καὶ γωνιοειδῆ" καὶ γὰρ τὸ γωνιοειδὲς εἶναι τοιοῦτον. ὡσαύτως δὲ καὶ 
τὰς ἄλλας ἑχάστου δυνάμεις ἀποδίδωσιν ἀνάγων εἰς τὰ σχήματα. ἁπάντων 
δὲ τῶν σχημάτων οὐδὲν ἀκέραιον εἶναι καὶ ἀμιγὲς τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ ἐν ἑχά- 
στωι πολλὰ εἶναι χαὶ τὸν αὐτὸν ἔχειν λείου χαὶ τραχέος χαὶ περιφεροῦς καὶ 
ὀξέος καὶ τῶν λοιπῶν. οὗ δ᾽ ἂν ἐνῆι πλεῖστον, τοῦτο μάλιστα ἐνισχύειν πρός 
τε τὴν αἴσϑησιν χαὶ τὴν δύναμιν. ἔτι δὲ εἰς ὁποίαν ἕξιν ἂν εἰσέλϑηι, διαφέρειν 
[γὰρ] οὐκ ὀλίγον. καὶ διὰ τοῦτο τὸ αὐτὸ τἀναντία, καὶ τἀναντία τὸ αὐτὸ 
πάϑος ποιεῖν ἐνίοτε. χαὶ περὶ μὲν τῶν χυλῶν οὕτως ἀφώρικεν. 

ἄτοπον δ᾽ ἂν φανείη πρῶτον μὲν τὸ μὴ πάντων ὁμοίως ἀποδοῦναι τὰς 
αἰτίας, ἀλλὰ βαρὺ μὲν χαὶ κοῦφον καὶ μαλακὸν καὶ σχληρὸν καὶ μεγέϑει καὶ 
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σμιχρότητι χαὶ τῶι μανῶι καὶ πυχνῶι, ϑερμὸν δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ τὰ ἄλλα 
τοῖς σχήμασιν. ἔπειτα βαρέος μὲν καὶ χούφου καὶ σχληροῦ καὶ μαλαχοῦ χαϑ᾽ 
αὑτὰ ποιεῖν φύσεις (μέγεϑος μὲν γὰρ χαὶ σμιχρότης καὶ τὸ πυχνὸν καὶ τὸ μανὸν 
οὐ πρὸς ἕτερόν ἐστὺ, ϑερμὸν δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ τὰ ἄλλα πρὸς τὴν αἴσϑησιν, καὶ 
ταῦτα πολλάκις λέγοντα διότι τοῦ χυμοῦ [ϑερμοῦ Ζ61161] τὸ σχῆμα σφαιροειδές. 
ὅλως δὲ μέγιστον ἐναντίωμα χαὶ κοινὸν ἐπὶ πάντων, ἅμα μὲν πάϑη ποιεῖν 
τῆς αἰσϑήσεως, ἅμα δὲ τοῖς σχήμασι διορίζειν᾽ καὶ τὸ αὐτὸ φαίνεσϑαι τοῖς 
μὲν πικρὸν τοῖς δὲ γλυχὺ τοῖς δ᾽ ἄλλως᾽ οὔτε γὰρ οἷόν (τε) τὸ σχῆμα πάϑος 
εἶναι οὔτε ταὐτὸν τοῖς μὲν σφαιροειδὲς τοῖς δ᾽ ἄλλως (ἀνάγκη δ᾽ [εἴπερ] ἴσως, 

69 

εἴπερ τοῖς μὲν γλυχὺ τοῖς δὲ πιρχόν) οὐδὲ κατὰ τὰς ἡμετέρας ἕξεις μεταβάλ- 
λειν τὰς μορφάς. ἁπλῶς δὲ τὸ μὲν σχῆμα χαϑ᾽ αὑτό ἐστι, τὸ δὲ γλυχὺ καὶ 
ὅλως τὸ αἰσϑητὸν πρὸς ἄλλο χαὶ ἐν ἄλλοις, ὥς φησιν. ἄτοπον δὲ χαὶ τὸ 
πᾶσιν ἀξιοῦν ταὐτὸ φαίνεσθαι τῶν αὐτῶν αἰσϑανομένοις χαὶ τούτων τὴν 
ἀλήϑειαν ἐλέγχειν, χαὶ ταῦτα εἰρηχότα πρότερον τὸ τοῖς ἀνομοίως διακειμέ- 
νοις ἀνόμοια φαίνεσϑαι καὶ πάλιν τὸ μηϑὲν μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου τυγχάνειν 
τῆς ἀληϑείας. εἰχὸς γὰρ τὸ βέλτιον τοῦ χείρονος χαὶ τὸ ὑγιαῖνον τοῦ 
χάμνοντος" κατὰ φύσιν γὰρ μᾶλλον. ἔτι δὲ εἴπερ μή ἐστι φύσις τῶν αἰσϑη- 
τῶν διὰ τὸ μὴ ταὐτὰ πᾶσι φαίνεσθαι, δῆλον ὡς οὐδὲ τῶν ζώιων οὐδὲ τῶν 
ἄλλων σωμάτων᾽ οὐδὲ γὰρ περὶ τούτων δμοδοξοῦσι. καίτοι εἰ μὴ καὶ διὰ τῶν 
αὐτῶν γίνεται πᾶσι τὸ γλυχὺ καὶ τὸ πικρόν, ἀλλ᾽ ἢ γε φύσις τοῦ πιχροῦ καὶ 
τοῦ γλυχέος ἣ αὐτὴ φαίνεται πᾶσιν. ὅπερ καὶ αὐτὸς ἂν δόξειεν ἐπιμαρτυρεῖν. 
πῶς γὰρ ἂν τὸ ἡμῖν πιχρὸν ἄλλοις ἦν γλυχὺ καὶ στρυφνόν, εἰ μή τις ἦν 
ὡρισμένη φύσις αὐτῶν. ἔτι δὲ ποιεῖ σαφέστερον ἐν οἷς φησι γίνεσϑαι μὲν 
ἕχαστον καὶ εἶναι κατ᾽ ἀλήϑειαν, ἰδίως δὲ ἐπὶ πικροῦ μοῖραν ἔχειν συνέ- 
σεως. ὦὧστε διά τε τούτων ἐναντίον ἂν φανείη τὸ μὴ ποιεῖν φύσιν τινὰ τῶν 
αἰσϑητῶν, καὶ πρὸς τούτοις ὅπερ ἐλέχϑη καὶ πρότερον, ὅταν σχῆμα μὲν ἀπο- 
διδῶι τῆς {(πιχρᾶς) οὐσίας ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων, μὴ εἶναι δὲ λέγηι φύσιν" 
ἢ γὰρ οὐδενὸς ὅλως ἢ καὶ τούτων ἔσται, τῆς αὐτῆς γε ὑπαρχούσης αἰτίας. ἔτι 
δὲ τὸ ϑερμόν τε καὶ ψυχρὸν ἅπερ ἀρχὰς τιϑέασιν εἰχὸς ἔχειν τινὰ φύσιν, εἰ 
δὲ ταῦτα χαὶ τὰ ἄλλα. νῦν δὲ σχληροῦ μὲν χαὶ μαλακοῦ χαὶ βαρέος καὶ χού- 
φοῦυ ποιεῖ τιν᾽ οὐσίαν, ἅπερ οὐχ ἧττον ἔδοξε λέγεσϑαι πρὸς ἡμᾶς, ϑερμοῦ δὲ 
καὶ ψυχροῦ χαὶ τῶν ἄλλων οὐδενός. καίτοι τὸ γε βαρὺ χαὶ κοῦφον ὅταν 
διορίζηι τοῖς μεγέϑεσιν, ἀνάγκη τὰ ἁπλᾶ πάντα τὴν αὐτὴν ἔχειν ὁρμὴν τῆς 
φορᾶς, ὥστε μιᾶς τινος ἄν ὕλης εἴη χαὶ τῆς αὐτῆς φύσεως. ἀλλὰ περὶ μὲν 

τούτων ἔοιχε συνηχολουϑηχέναι τοῖς ποιοῦσιν ὅλως τὸ φρονεῖν χατὰ τὴν 

ἀλλοίωσιν, ἥπερ ἐστὶν ἀρχαιοτάτη δόξα. πάντες γὰρ οἱ παλαιοὶ χαὶ [οἱ] 
ποιηταὶ καὶ σοφοὶ κατὰ τὴν διάϑεσιν ἀποδιδόασι τὸ φρονεῖν. τῶν δὲ χυλῶν 
ἑχάστωι τὸ σχῆμα ἀποδίδωσι πρὸς τὴν δύναμιν ἀφομοιῶν τὴν ἐν τοῖς πάϑε- 
σιν᾽ ὅπερ οὐ μόνον ἐξ ἐχείνων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰσϑητηρίων ἔδει συμβαίνειν 
ἄλλως τε χαὶ πάϑη τούτων ἐστίν. οὐ γὰρ πᾶν τὸ σφαιροειδὲς οὐδὲ τὰ ἄλλα 
σχήματα τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, ὥστε καὶ κατὰ τὸ [χάτω] ὑποχείμενον ἔδει 
διορίζειν, πότερον ἐξ ὁμοίων ἢ ἐξ ἀνομοίων ἐστί, καὶ πῶς ἡ τῶν αἰσϑήσεων 
ἀλλοίωσις γίνεται, χαὶ πρὸς τούτοις ὁμοίως ἐπὶ πάντων ἀποδοῦναι τῶν διὰ 
τῆς ἁφῆς καὶ μὴ μόνον τὰ περὶ γεῦσιν. ἀλλὰ καὶ ταῦτα μὲν ἤτοι διαφορᾶν τινα 
ἔχει πρὸς τοὺς χυλούς, ἣν ἔδει διελεῖν, ἢ καὶ παρεῖται δυνατὸν ὃν ὁμοίως εἰπεῖν. 

τῶν δὲ χρωμάτων ἁπλᾶ μὲν λέγει τέτταρα. λευκὸν μὲν οὖν εἶναι τὸ 
λεῖον. ὃ γὰρ ἂν μὴ τραχὺ μηδ᾽ ἐπισχιάζον ἧι μηδὲ δυσδίοδον, τὸ τοιοῦτον πᾶν 
λαμπρὸν εἶναι. δεῖ δὲ χαὶ εὐθύτρυπα καὶ διαυγῇ τὰ λαμπρὰ εἶναι. τὰ μὲν 
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οὖν σχληρὰ τῶν λευχῶν ἐκ τοιούτων σχημάτων συγχεῖσϑαι οἷον ἡ ἐντὸς πλὰξ 
τῶν χογχυλίων" οὕτω γὰρ ἄν ἄσχια καὶ εὐαγῆ καὶ εὐθύπορα εἶναι. τὰ (δὲ) 
ψαϑυρὰ χαὶ εὔϑρυπτα ἐκ περιφερῶν μέν, λοξῶν δὲ τῆι ϑέσει πρὸς ἄλληλα χαὶ 
χατὰ δύο συζεύξει, τὴν δ᾽ ὅλην τάξιν ἔχειν ὅτι μάλιστα ὁμοίαν. τοιούτων δ᾽ 
ὄντων ψαϑυρὰ μὲν εἶναι, διότι χατὰ μικρὸν ἡ σύναψις" εὔϑρυπτα δέ, ὅτι 
ὁμοίως κεῖνται" ἄσχια δέ, διότι λεῖα καὶ πλατέα" λευχότερα δ᾽ ἀλλήλων 
τῶι τὰ σχήματα τὰ εἰρημένα χαὶ ἀχριβέστερα καὶ ἀμιγέστερα εἶναι χαὶ τὴν 
ϑέσιν ἔχειν μᾶλλον τὴν εἰρημένην. τὸ μὲν οὖν λευκὸν ἐκ τοιούτων εἶναι 
σχημάτων. τὸ δὲ μέλαν ἐκ τῶν ἐναντίων ἐκ τραχέων καὶ σκαληνῶν καὶ ἀνο- 
μοίων" οὕτω γὰρ ἂν σκχιάζειν καὶ οὐκ εὐθεῖς εἶναι τοὺς πόρους οὐδ᾽ εὐδιό- 
ὅους. ἔτι δὲ τὰς ἀπορροίας νωϑεῖς καὶ ταραχώδεις" διαφέρειν γάρ τι καὶ τὴν 
ἀπορροὴν τῶι ποιὰν εἶναι πρὸς τὴν φαντασίαν, ἣν γίνεσϑαι διὰ τὴν ἐναπόλη- 
ψιν τοῦ ἀέρος ἀλλοίαν. ἐρυϑρὸν δ᾽ ἐξ οἵωνπερ καὶ τὸ ϑερμόν, πλὴν ἐχ 
μειζόνων. ἐὰν γὰρ αἷ συγκρίσεις ὦσι μείζους ὁμοίων ὄντων τῶν σχημάτων 
μᾶλλον ἐρυϑρὸν εἶναι. σημεῖον δ᾽ ὅτι ἐκ τοιούτων τὸ ἐρυϑρόν᾽ ἡμᾶς τε γὰρ 
ϑερμαινομένους ἐρυϑραίνεσϑαι χαὶ τὰ ἄλλα τὰ πυρούμενα, μέχρις ἂν οὗ ἔχηι 
τὸ τοῦ πυροειδοῦς. ἐρυϑρότερα δὲ τὰ ἐκ μεγάλων ὄντα σχημάτων οἷον τὴν 
φλόγα καὶ τὸν ἄνϑραχα τῶν χλωρῶν ξύλων ἢ τῶν αὔων. χαὶ τὸν σίδηρον δὲ 
χαὶ τὰ ἄλλα τὰ πυρούμενα" λαμπρότατα μὲν γὰρ εἶναι τὰ πλεῖστον. ἔχοντα 
χαὶ λεπτότατον πῦρ, ἐρυϑρότερα δὲ τὰ παχύτερον καὶ ἔλαττον. διὸ καὶ ἧττον 
εἶναι ϑερμὰ τὰ ἐρυϑρότερα᾽ ϑερμὸν [μὲν] γὰρ τὸ λεπτόν. τὸ δὲ χλωρὸν ἐχ 
τοῦ στερεοῦ χαὶ τοῦ χενοῦ συνεστάναι μειχτὸν ἐξ ἀμφοῖν, τῆι ϑέσει δὲ καὶ 
τάξει αὐτῶν (διαλλάττειν) τὴν χρόαν. τὰ μὲν οὖν ἁπλᾶ χρώματα τούτοις 
χεχρῆσϑαι τοῖς σχήμασιν" ἕχαστον δὲ χαϑαρώτερον ὅσωι ἂν ἐξ ἀμιγεστέρων 
ἦι. τὰ δὲ ἄλλα χατὰ την τούτων μίξιν" οἷον τὸ μὲν χρυσοειδὲς χαὶ τὸ τοῦ 
χαλκοῦ χαὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἐκ τοῦ λευχοῦ καὶ τοῦ ἐρυϑροῦ" τὸ μὲν γὰρ λαμ- 
πρὸν ἔχειν ἐχ τοῦ λευχοῦ, τὸ δὲ ὑπέρυϑρον ἀπὸ τοῦ ἐρυϑροῦ" πίπτειν γὰρ 
εἰς τὰ χενὰ τοῦ λευχοῦ τῆι μίξει τὸ ἐρυϑρόν. ἐὰν δὲ προστεϑῆι τούτοις τὸ 
χλωρόν, γίνεσϑαι τὸ χάλλιστον χρῶμα, δεῖν δὲ μικρὰς τοῦ χλωροῦ τὰς συγ- 
χρίσεις εἶναι" μεγάλας γὰρ οὐχ οἷόν τε συγχειμένων οὕτω τοῦ λευχοῦ καὶ τοῦ 
ἐρυϑροῦ. διαφόρους δ᾽ ἔσεσϑαι τὰς χρόας τῶι πλέον καὶ ἔλαττον λαμβάνειν. 
τὸ δὲ πορφυροῦν ἐχ λευχοῦ χαὶ μέλανος καὶ ἐρυϑροῦ, πλείστην μὲν μοῖραν 
ἔχοντος τοῦ ἐρυϑροῦ, μιχρὰν δὲ τοῦ μέλανος, μέσην δὲ τοῦ λευχοῦ" διὸ χαὶ 
ἡδὺ φαίνεσϑαι πρὸς τὴν αἴσϑησιν. ὅτι μὲν οὖν τὸ μέλαν καὶ τὸ ἐρυϑρὸν 
αὐτῶι ἐνυπάρχει, φανερὸν εἶναι τῆι ὄψει, διότι δὲ τὸ λευχόν, τὸ λαμπρὸν καὶ 
διαυγὲς σημαίνειν" ταῦτα γὰρ ποιεῖν τὸ λευχόν. τὴν δ᾽ ἴσατιν ἐκ μέλανος 
σφόδρα καὶ χλωροῦ, πλείονα δὲ μοῖραν ἔχειν τοῦ μέλανος" τὸ δὲ πράσινον ἐκ 
πορφυροῦ καὶ τῆς ἰσάτιδος, ἢ ἐκ χλωροῦ καὶ πορφυροειδοῦς. τὸ γὰρ ϑεῖον 
εἶναι τοιοῦτον καὶ μετέχειν τοῦ λαμπροῦ. τὸ δὲ χυανοῦν ἐξ ἰσάτιδος καὶ 
πυρώδους, σχημάτων δὲ περιφερῶν καὶ βελονοειδῶν, ὅπως τὸ στίλβον τῶι 
μέλανι ἐνῆι. τὸ δὲ χαρύϊνον ἐκ χλωροῦ καὶ χνανοειδοῦς᾽ ἐὰν δὲ χλωρὸν 
{(χαὶ λαμπρὸν μειχϑῆι, φλογοειδὲς γίνεσθαι" τὸ γὰρ ἄσχιον καὶ μελανόχρων 
ἐξείργεσϑαι. σχεδὸν δὲ χαὶ τὸ ἐρυϑρὸν τῶι λευχῶι μειχϑὲν χλωρὸν ποιεῖν 
εὐαγὲς καὶ οὐ μέλαν" διὸ χαὶ τὰ φυόμενα χλωρὰ τὸ πρῶτον εἶναι πρὸ τοῦ 
ϑερμανϑῆναι καὶ διαχεῖσϑαι. καὶ πλήϑει μὲν τοσούτων ἐπιμέμνηται χρωμάτων, 
ἄπειρα δὲ εἶναι τὰ χρώματα καὶ τοὺς χυλοὺς κατὰ τὰς μίξεις, ἔαν τις τα μὲν 
ἀφαιρῖι τὰ δὲ προστιϑῆι καὶ τῶν μὲν ἔλαττον μίσγηι τῶν δὲ πλέον. οὐϑὲν 
γὰρ ὅμοιον ἔσεσϑαι ϑάτερον ϑατέρωι. 
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8596 δὅ. ΘΒΕΜΟΚΕΊΙΤΟΞ, Α. 18ὅ. (ἩΕΟΡΗΝ. ἃο 80η8. 79---83.) 186---138. 

πρῶτον μὲν οὖν τὸ πλείους ἀποδοῦναι τὰς ἀρχὰς ἔχει τινὰ ἀπορίαν" 
οἱ γὰρ ἄλλοι τὸ λευχὸν καὶ τὸ μέλαν, ὡς τούτων ἁπλῶν ὄντων μόνων. ἔπειτα 
τὸ μὴ πᾶσι τοῖς λευχοῖς μίαν ποιῆσαι τὴν μορφήν, ἀλλ᾽ ἑτέραν τοῖς σκληροῖς 
χαὶ τοῖς ψαϑυροῖς. οὐ γὰρ εἰχὸς ἄλλην αἰτίαν εἶναι τοῖς διαφόροις κατὰ τὴν 

ἁφήν, οὐδ᾽ ἂν ἔτι τὸ σχῆμα αἴτιον εἴη τῆς διαφορᾶς, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ ϑέσις. 
ἐνδέχεται γὰρ καὶ τὰ περιφερῆ καὶ ἁπλῶς πάντα ἐπισχιάζειν ἑαυτοῖς. σημεῖον 
δέ" καὶ γὰρ αὐτὸς ταύτην φέρει τὴν πίστιν, ὅσα τῶν λείων μέλανα φαίνεται. 
διὰ γὰρ τὴν σύίμφυσιν καὶ τὴν τάξιν ὡς τὴν αὐτὴν ἔχοντα τῶι μέλανι φαίνε- 
σϑαι τοιαῦτα. χαὶ πάλιν ὅσα λευχὰ τῶν τραχέων. ἐκ μεγάλων γὰρ εἶναι 
ταῦτα καὶ τὰς συνδέσεις οὐ περιφερεῖς ἀλλὰ προχρόσσας" καὶ τῶν σχημά- 
των τὰς μορφὰς μιγνυμένας [ἀγνυμένας ὥσπερ ἣ ἀνάβασις χαὶ τὰ πρὸ τῶν 
τειχῶν ἔχει χώματα τοιοῖτον γὰρ ὃν ἄσχιον εἶναι καὶ οὐ χωλύεσϑαι τὸ λαμ- 
πρόν. πρὸς δὲ τούτοις πῶς λέγει χαὶ ζώιων τὸ λευχὸν ἐνίων γίνεσϑαι μέ- 
λαν, εἰ τεϑείησαν οὕτως, ὥστ᾽ ἐπισκιάζειν; ὅλως δὲ τοῦ διαφανοῦς χαὶ τοῦ 
λαμπροῦ μᾶλλον ἔοιχε τὴν φύσιν ἢ τοῦ λευχοῦ λέγειν. τὸ γὰρ εὐδίοπτον εἶναι 
καὶ μὴ ἐπαλλάττειν τοὺς πόρους τοῦ διαφανοῦς ἐστι, πόσα δὲ λευχὰ τοῦ δια- 
φανοῦς; ἔτι δὲ τὸ μὲν εὐϑεῖς εἶναι τῶν λευχῶν τοὺς πόρους, τῶν δὲ μελάνων 
ἐπαλλάττειν, ὡς εἰσιούσης τῆς φύσεως ὑπολαβεῖν ἔστιν. ὁρᾶν δέ φησι διὰ τὴν 
ἀπορροὴν καὶ τὴν ἔμφασιν τὴν εἰς τὴν ὄψιν" εἰ δὲ τοῦτο ἐστι, τί διοίσει τοὺς 
πόρους κεῖσϑαι χατ᾿ ἀλλήλους ἢ ἐπαλλάττειν; οὐδὲ τὴν ἀπορροὴν ἀπὸ τοῦ 
χενοῦ πως γίνεσϑαι ῥάιδιον ὑπολαβεῖν" ὥστε λεχτέον τούτου τὴν αἰτίαν. ἔοικε 
γὰρ ἀπὸ τοῦ φωτὸς ἢ ἀπὸ ἄλλου τινὸς ποιεῖν τὸ λευχόν᾽ διὸ καὶ τὴν παχύ- 
τητα τοῦ ἀέρος αἰτιᾶται πρὸς τὸ φαίνεσϑαι μέλαν. ἔτι δὲ πῶς τὸ μέλαν 
αποδίδωσιν, οὐ ῥάιδιον χαταμαϑεῖν᾽ ἡ σχιὰ γὰρ μέλαν τι καὶ ἐπιπρόσϑησίς 
ἐστι τοῦ λευχοῦ᾽ διὸ πρῶτον τὸ λευχὸν τὴν φύσιν. ἄμα δὲ οὐ μόνον τὸ ἐπι- 
σκιάζειν, ἀλλὰ καὶ τὴν παχύτητα τοῦ ἀέρος καὶ τῆς εἰσιούσης ἀπορροῆς αἰτιᾶ- 
ται καὶ τὴν ταραχὴν τοῦ ὀφϑαλμοῦ. πότερον δὲ ταῦτα συμβαίνει διὰ τὸ μὲ 
εὐδίοπτον ἢ καὶ ἄλλωι γίνοιτ᾽ ἂν καὶ ποίωι [ἢ μέλαν], οὐ διασαφεῖ. ἄτο- 
πον δὲ καὶ τὸ τοῦ χλωροῦ μὴ ἀποδοῦναι μορφὴν, ἀλλὰ μόνον ἐκ τοῦ στερεοῦ 
χαὶ τοῦ χενοῦ ποιεῖν. κοινὰ γὰρ ταῦτά γε πάντων χαὶ ἐξ ὁποιωνοῦν ἔσται 
σχημάτων. χρῆν δ᾽ ὥσπερ χάν τοῖς ἄλλοις ἴδιὸν τι ποιῆσαι. καὶ εἰ μὲν ἐναν- 
τίον τῶι ἐρυϑρῶι, καϑάπερ τὸ μέλαν τῶι λευκῶι, τὴν ἐναντίαν ἔχειν μορφήν" 
εἰ δὲ μὴ ἐναντίον, αὐτὸ τοῦτ᾽ ὧν τις ϑαυμάσειεν, ὅτι τὰς ἀρχὰς οὐκ ἐναντίας 
ποιεῖ" δοχεῖ γὰρ ἅπασιν οὕτως. μάλιστα δ᾽ ἐχρῆν τοῦτο διαχριβοῦν, ποῖα 
τῶν χρωμάτων ἁπλᾷ καὶ διὰ τί τὰ μὲν σύνϑετα τὰ δὲ ἀσύνϑετα" πλείστη γὰρ 
ἀπορία περὶ τῶν ἀρχῶν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως χαλεπόν. ἐπεὶ χαὶ τῶν χυ- 
μῶν εἴ τις δύναιτο τοὺς ἁπλοῖς ἀποδοῦναι, μᾶλλον ἄν ὅδε λέγοι. περὶ δὲ 
ὀσμῆς προσαφορίζειν παρῆκεν πλὴν τοσοῦτον, ὅτι τὸ λεπτὸν ἀπορρέον ἀπὸ 
τῶν βαρέων ποιεῖ τὴν ὀόμήν. ποῖον δέ τι τὴν φύσιν ὃν ὑπὸ τίνος πάσχει, 
οὐχέτι προσέϑηχεν, ὕπερ ἴσως ἦν χυριώτατον. 4. μὲν οὖν οὕτως ἔνια 
παραλείπει. 

1860. ΑΕτΟῪΥ͂ 2, 1 (Ὁ. 416] 4. τοὺς ὀνείρους γίνεσϑαι κατὰ τὰς τῶν εἰδώ- 
λων παραστάσεις. ΤΈΒΤΟΙΙ, ἀ6 δηίπια 48 Ὁ. ἐπαϊσοπέίαην δβριγλζιι8. [πᾶτι}. ϑοτα- 
ΠῸΠῚ 6586]. 

181. Οἷα, ἀ6 αἷν. ΠΠ| 58, 120 εέγιονε ἐσίξιν σοηϑοηιθ ἀογηιοηνπεθι αἀπήρηο 8 
ῬῈΥ 866 ἴρ808 ἐπι ϑουιπίαπαο πιουογὶ απ, πὸ 1). οδηϑοί, οαΐογπα οὐ αὐυοπίϊοια υἱ- 

ϑίοηο ρμιιϑαγὶ 
138, --- --- 1 3, 5 [Ὁ.. 224] οἷ. .. ρὶεὐιργίδηιο ἰοοῖδ σγαυΐδ αἰοίον 10). 
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»γαεδβεηϑιοηθηι γογθι ζιὐιγαγιω σονεργοναγοί, Τοαδαγοίηιβ Ῥεγὶραϊοίδοιιϑ οοΐογα 
αἰυϊπαϊοτὶδ σελόγα δυιδέμἐἑ, δοηεπίογι δὲ Κι ΟΥ8 γοϊχιί, 51, 181 [8 Ῥοβὶ- 
ἀοπῖοβ)] 10). ατέθηι οοηϑεὲ ϑαρίθηΐον ὑριδεϊειιδθε υοΐογοβ τ ποϑίϊαγιοοι ἱϑρίοον δνιξιον 
εαἰα φμογίρ ἐς παδὶδιε αὐχιια δὰ οοἴογα ἔα βαϊεδγἐα θ᾽ ἐμὴν ροϑεϊονιέϊαθ δἰσηπα 

δ ρεγοὶρὶ, πον τιρηχμαην οἰΐαηι χιας 8ὲ} δέον α8 ἀφγογμηι ὑδὶ Γεγἐ έαβ Γμέμγα. 

10 

Ψψεὶ. Π 18, 80. 

1859. ΟἜΝΒΟΒ. 4, 9 ΤΖερμιοογιίο υογὸ Αὐαογιέαε οῷ ἀρὰ ἴηιοψιια ῥγὶηννρο 
υἱδυιην 6886 Ὠοηυΐ68 Ῥγοογεαίοβ. ΔΕτΟ 19,0 [Ὁ, 481. νρὶ. 645, 6] 4. γεγενη- 
μένα εἶναι τὰ ζώια συστάσει ἵ εἰδεεναστρον [}]. εἰδέων ἀνάρϑρων] πρῶτον τοῦ 
ὑγροῦ ζωιογονοῦντος. Ἰωλοτ. [πδύ, αἷν. ΥΠ 1, 9 λορμμην οαιθα ημρνάμην εἰ 
ονυμπῖα ψιας ἴθ 60 βϑυΐ 6886 ζαρσία δίοϊοὶ ἰοχιμιπέμν ἰάδοηι πὸ8 αἰυΐπας ᾿ἰέογας 
ἀοοοηέ, εὐγαυΐέ ογο Ἰθεριοογ ξιι8, χιρὶ υογημοιίογε πιοᾶο ρμεαυὶϊέ οἤλιθ08. 6886 
ἄδ ἔεγγα τμ1]ὁ αμοίογα πιϊαφχιο γαΐξίοηα. 

140. ΑΕτΟΥ͂ 4, 2. 80. 411|8] ᾿ἀριστοτέλης ἀσώματον μὲν εἶναι τὴν δύνα- 
μιν τοῦ σπέρματος. .., σωματιχὴν δὲ τὴν ὕλην τὴν προχεομένην. Στράτων, 
καὶ 4. καὶ τὴν δύναμιν σῶμα᾽ πνευματικὴ γάρ. 

141. -- --- 8, 6 [Ὁ. 411] 4. ἀφ᾽ ὅλων τῶν σωμάτων καὶ τῶν κυριωτάτων 
μερῶν οἷον ὀστῶν σαρχῶν καὶ ἰνῶν [πᾶ]. τὸ σπέρμα εἶναι]. 8. ἔν. 82; ναὶ, 
ΟΈΚΒΟΕ. ὅ, 8 οὔθη Κ. 106 π, 18. 

142, ΑἘτΟΥ ὅ,1 [0.418] ᾿Επίχουρος 4. καὶ τὸ ϑῆλυ προΐεσϑαι σπέρμα᾽ ἔχει 
γὰρ παραστάτας ἀπεστραμμένους" διὰ τοῦτο καὶ ὄρεξιν ἔχει περὶ τὰς χρήσεις. 

143, ΑἘιδτ, ἀθ ρθη. δηϊπιαὶ, ἃ 1, 1θ420 4. δὲ ὃ ᾿Αβδηρίτης ἐν μὲν τῆι 
μητρὶ γίνεσθαί φησι τὴν διαφορὰν τοῦ ϑήλεος χαὶ τοῦ ἄρρενος, οὐ μέντοι διὰ 
ϑερμότητά γε καὶ ψυχρότητα τὸ μὲν γίγνεσθαι ϑῖλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, ἀλλ᾽ ὁπο- 
τέρου ἂν χρατήσηι τὸ σπέρμα τὸ ἀπὸ τοῦ μορίου ἐλϑόν, ὧι διαφέρουσιν ἀλλή- 
λων τὸ ϑῆλυ χαὶ τὸ ἄρρεν. ΟἜΝΒΟΚ. θ, ὅ μέγϑιϑ ὕεγὸ ραγοηξὶδ ργἱποὶρύνν βεάθην 
φύδιι8 οοομραυογὶἑ, εἶμι8 γοααὲ παΐμγαμι ἴ). γοϊϊ., ΑἘπτ Ὺ 1,6 [Ὁ. 420] 4. τὰ 
μὲν χοινὰ μέρη ἐξ ὁποτέρου ἂν τύχηι, τὰ δ᾽ ἰδιάζοντα [καὶ] κατ᾽ ἐπικράτειαν. 

144, Απιβτ, ἄθ ρθη. δηΐϊμηϑὶ, Β 4. 140488 αἱ δὲ φλέβες οἷον ῥίζαι πρὸς 
τὴν ὑστέραν συνάπτουσι, δι᾿ ὧν λαμβάνει τὸ κύημα τὴν τροφήν. τούτου γὰρ 
χάριν ἐν ταῖς ὑστέραις μένει τὸ ζώιον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 4. φησιν, ἵνα διαπλάττη- 
ται τὰ μόρια χατὰ τὰ μόρια τῆς ἐχούσης. 1. 14θ6219 οἱ δὲ λέγοντες τρέφεσϑαι 
τὰ παιδία ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τοῦ σαρκίδιόν τι βδάλλειν οὐχ ὀρϑῶς λέγου- 
σιν. ΑΕτΟΥ͂ 16,1 (Ὁ. 426] 4. Ἐπίχουρος τὸ ἔμβρυον ἐν τῆι μήτραι διὰ τοῦ 
στόματος τρέφεσθαι. ὅϑεν εὐἰϑέως γεννηϑὲν ἐπὶ τὸν μαστὸν φέρεσϑαι τῶι 
στόματι" εἶναι γὰρ καὶ ἐν τῆι μήτραι ϑηλάς τινας καὶ στόματα, δι᾿ ὧν τρέ- 
φεσϑαι. 

145. Απιθτ. ἀθ ρθη. ἃηΐπι. Β 4. 140218 ὅσοι λέγουσιν, ὥσπερ 4., τὰ ἔξω 
πρῶτον διακρίνεσϑαι τῶν ζώιων, ὕστερον ὁὲ τὰ ἐντός, οὐκ ὀρϑῶς λέγουσιν. 
ΟΕκβ. δ, 1 (φιυα ργίναιν. ἐπ ἐπ ζαπές ξογηιοίνμγ) [1). 190] 10. αἴσιμα οὐρὰ οαρὶξο 
φμας ρὶεγι. παδοπξ θα ἱπαπὶ. 

146. --- -- Δ 4. 169580 4. μὲν οὖν ἔφησε γίγνεσθαι τα τέρατα διὰ τὸ δύο 
γονὰς πίπτειν [1]. συμπίπτειν), τὴν μὲν πρότερον ὁρμήσασαν τὴν δ᾽ ὕστερον. 
καὶ ταύτην ἐξελθοῦσαν ἐλϑεῖν εἰς τὴν ὑστέραν ὥστε συμφύεσϑαι καὶ ἐπαλλάτ- 
τειν τὰ μόρια. ταῖς δ᾽ ὄρνισιν ἐπεὶ συμβαίνει ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν ὀχείαν, 
ἀεὶ τά τ᾽ ὠιὰ καὶ τὴν χρόαν αὐτῶν ἐπαλλάττειν φησίν. 

141. --- ---- ἘΞ 8, 18859 εἔρηχε μὲν οὖν περὶ αὐτῶν [26] χαὶ 4... . φησὶ 



10 

15 

20 

2 

ΓΝ 
- 
9 

898 ὅδ. ΘΕΜΟΚΕΙΤΟΒ 

γὰρ ἐχπίπτειν μὲν διὰ τὸ πρὸ ὥρας γίνεσϑαι τοῖς ζώιοις" ἀκμαζόντων γὰρ 

ὡς εἰπεῖν φύεσθαι χατάώ γε φύσιν' τοῦ δὲ πρὸ ὥρας γίνεσϑαι τὸ ϑηλάζειν 

αἰτιᾶται. 
148. Απιβτ. ἀ6 ρατίξ. δηΐπι. Γ 4. 6θὅ 80 τῶν δ᾽ ἀναίμων οὐδὲν ἔχει σπλάγ- 

χνον. Δ. δ᾽ ἔοικεν οὐ χαλῶς διαλαβεῖν περὶ αὐτῶν, εἴπερ ὠιήϑη διὰ μιχρό- 
τητὰα τῶν ἀναίμων ζώιων ἄδηλα εἶναι ταῦτα. Ὑ]. Ικιοτ. ΤΥ 110 ΕΥ̓. 

149. --- ἀΘ ρθη. δηϊπιαὶ. Β 8. 147429 [νρ]. οὔθη 3. 116, 14. 201, ἔτ. 92] 4. 

μὲν γάρ φησι διεφϑάρϑαι τοὺς πόρους τῶν ἡμιόνων ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τὸ 
μὴ ἐκ συγγενῶν γίνεσθαι τὴν ἀρχὴν τῶν ζωιων. 

150. [ΔῈ157.] Εἷβῦ, δηΐτη. 1 39 ᾿. θ28ε80 δύνανται δ᾽ ἀφιέναι οἱ ἀράχναι 
τὸ ἀράχνιον. εὐϑὺς γενόμενοι, οὐχ ἔσωϑεν ὡς ὃν περίττωμα καϑάπερ φησὶ 
4. ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ σώματος οἷον φλοιὸν ἢ τὰ βάλλοντα ταῖς ϑριξίν, οἷον αἱ 

ὕστριχες. 
151. Απ͵,. Η. Ν. ΧΙ 16 λέγει 4. πολύγονα εἶναι ὗν καὶ χύνα χαὶ τὴν 

αἰτίαν προστίϑησι λέγων, ὅτι πολλὰς ἔχει τὰς μήτρας καὶ τοὺς τόπους τοὺς 
δεχτιχοὺὶς τοῦ σπέρματος. ὃ τοίνυν ϑορὸς οὐχ ἐκ μιᾶς δρμῆς ἁπάσας αὐτὰς 
ἐχπληροῖ, ἀλλὰ δίς τε χαὶ τρὶς ταῦτα τὰ ζῶια ἐπιϑόρνυται, ἵνα ἡ συνέχεια 
πληρώσηι τὰ τοῦ γόνου δεχτιχά. ἡμιόνους δὲ λέγει μὴ τίκτειν" μὴ γὰρ ἔχειν 
ὁμοίας μήτρας τοῖς ἄλλοις ζώιοις, ἑτερομόρφους δὲ ἥκιστα δυναμένας γονὴν 
δέξασϑαι᾽ μὴ γὰρ εἶναι φύσεως ποίημα τὴν ἡμίονον, ἀλλὰ ἐπινοίας ἀνϑρωπί- 
γης καὶ τόλμης ὡς ἂν εἴποις μοιχιδίου ἐπιτέχνημα τοῦτο καὶ χλέμμα. δοκεῖ 
δέ μοι, ἡ δ᾽ ὅς, ὄνου ἵππον βιασαμένου κατὰ τύχην χυῆσαι, μα- 
ϑητὰς δὲ ἀνϑρώπους τῆς βίας ταύτης γεγενημένους εἶτα μέντοι 

προελϑεῖν ἐπὶ τὴν τῆς γονῆς αὐτῶν συνήϑειαν. καὶ μάλιστά γε τοὺς 

τῶν Διβύων ὄνους μεγίστους ὄντας ἐπιβαίνειν ταῖς ἵπποις οὐ χομώσαις ἀλλὰ 
κεχαρμέναις" ἔχουσα γὰρ τὴν ἑαυτῆς ἀγλαΐαν τὴν διὰ τῆς κόμης οὐκ ἂν ὕπο- 
μείνειε τὸν τοιόνδε γαμέτην οἱ σοφοὶ τοὺς τούτων γάμους φασί». 

1582. --- --- ΧΙΙ 17 ἐν τοῖς νοτίοις μᾶλλον ἐχπίπτειν τὰ ἔμβρυα Δ. λέγει 

ἡ ἐν τοῖς βορείοις, χαὶ εἰχότως" ζαυνοῦσϑαι γὰρ ὑπὸ τοῦ νότου τὰ σώματα 

ταῖς χυούσαις καὶ διίστασϑαι. ἅτε τοίνυν τοῦ σκήνους διαχεχυμένου καὶ 

οὐχ ἡρμοσμένου πλανᾶσϑαι καὶ τὰ κυόμενα, καὶ ϑερμαινόμενα δεῦρο καὶ ἐχεῖσε 
διολισϑάνειν χαὶ ἐχπίπτειν ῥᾷἄιον" εἰ δὲ εἴη πάγος καὶ βορρᾶς καταπνέοι, συμ- 
᾿πέπηγε μὲν τὸ ἔμβρνον δυσχένητον δέ ἐστι καὶ οὐ ταράττεται ὡς ὑπὸ κλύδω- 
γος, ἅτε δὲ ἄχλυστον χαὶ ἐν γαλήνηι ὃν ἔρρωταί τε χαὶ ἔστι σύντονον καὶ 
διαρκεῖ πρὸς τὸν κατὰ φύσιν χρόνον τῆς ζωιογονίας. οὐχοῦν ἐν χρυμῶι 
μέν, φησὶν ὃ ᾿Αβδηρίτης, συμμένει, ἐν ἀλέαι δὲ ὡς τὰ πολλὰ ἐκχπτεύε- 
ται. ἀνάγχην δὲ εἶναι λέγει τῆς ϑέρμης πλεοναζούσης διίστασϑαι χαὶ τὰς 
φλέβας καὶ τὰ ἄρϑρα. 

168. --- -- ΧΙῚ 18 αἰτίαν δὲ ὃ αὐτὸς λέγει τοῖς ἐλάφοις τῆς τῶν χερά- 
των ἀναφύσεως ἐκείνην εἶναι. ἡ γαστὴρ αὐτοῖς ὡς ἐστι ϑερμοτάτη ὁμολογεῖ, 
καὶ τὰς φλέβας δὲ αὐτῶν τὰς διὰ τοῦ σώματος πεφυχυίας παντὸς ἀραιοτάτας 
λέγει καὶ τὸ ὀστέον τὸ κατειληφὸς τὸν ἐγκέφαλον λεπτότατον εἶναι καὶ ὑμε- 
γνῶδες καὶ ἀραιόν, φλέβας τε ἐντεῦϑεν καὶ ἐς ἄχραν τὴν χεφαλὴν ὑπανίσχειν 
παχυτάτας. τὴν γοῦν τροφὴν καὶ ταύτης γε τὸ γονιμώτατον ὠκχιστα ἀναδί- 
δοσϑαι καὶ ἡ μὲν πιμελὴ αὐτοῖς ἔξωϑέν φησι περιχεῖται, ἣ δὲ ἰσχὺς τῆς τρο- 
φῆς ἐς τὴν κεφαλὴν διὰ τῶν φλεβῶν ἀναϑόρνυται. ἔνϑεν οὖν τὰ χέρατα ἐχ- 
φύεσϑαι διὰ πολλῆς ἐπαρόόμενα τῆς ἰκμάδος. συνεχὴς οὖν οὖσα ἐπιρρέουσά 
τε ἐξωϑεῖ τὰ πρότερα. καὶ τὸ μὲν ὑπερίσχον ὑγρὸν ἔξω τοῦ σώματος σκληρὸν 
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γίνεται, πηγνύντος αὐτὸ καὶ χερατοῦντος τοῦ ἀέρος, τὸ δὲ ἔνδον ἔτε μεμυχὸς 
ἁπαλὸν ἐστι" καὶ τὸ. μὲν σχληρύνεται ὑπὸ τῆς ἔξωϑεν ψύξεως, τὸ δὲ ἁπαλὸν 
μένει ὑπὸ τῆς ἔνδον ἀλέας. οὐχοῦν ἡ ἐπίφυσις τοῦ νέου κέρατος τὸ πρεσ- 
βύτερον ὡς ἀλλότριον ἐξωϑεῖ ϑλίβοντος τοῦ ἔνόοϑεν χαὶ ἀνωθεῖν τοῦτο ἐϑέ- 
λοντος καὶ ὀδυνῶντος καὶ σφύζοντος ὥσπερ οὖν ἐπειγομένον τεχϑῆναι καὶ 
προελϑεῖν. ἡ γάρ τοι ἰχμὰς πηγνυμένη καὶ ὑπανατέλλουσα ἀτρεμεῖν ἀδύνατὸς 
ἐστι" γίνεται γὰρ καὶ αὐτὴ σχληρὰ καὶ ἐπωϑεῖται τοῖς προτέροις. καὶ τὰ μὲν 
πλείω ἐχϑλίβεται ὑπὸ τῆς ἰσχύος τῆς ἔνδον, ἤδη δέ τινα καὶ χλάδοις περισχε- 
ϑέντα καὶ ἐμποδίζοντα ἐς τὸν ὠχὺν δρόμον ὑπὸ ῥύμης τὸ ϑηρίον ὠϑούμενον 
ἀπήραξε. χαὶ τὰ μὲν ἐξώλισϑε, τὰ δὲ ἕτοιμα ἐχκύπτειν ἡ φύσις προάγει. 

184, --- --- ΧΙ 19 οἱ τομίαι βόες, 4. λέγει, σκολιὰ καὶ λεπτὰ καὶ μακρὰ 
φύεται τὰ χέρατα αὐτοῖς, τοῖς δὲ ἐνόρχοις παχέα τὰ πρὸς τῆι ῥίζηι καὶ ὀρϑὰ 
καὶ πρὸς μῆχος προήχοντα ἧττον. χαὶ πλατυμετώπους εἶναι λέγει τούτους 
τῶν ἑτέρων πολλῶν μᾶλλον" τῶν γὰρ φλεβῶν πολλῶν ἐνταῦϑα οὐσῶν, εὐρύ- 
νεσϑαι τὰ ὀστᾷ ὑπ᾽ αὐτῶν. χαὶ ἡ ἔχφυσις δὲ τῶν κεράτων παχυτέρα οὖσα 
ἐς πλάτος τὸ αὐτὸ τῶι ζώιωι μέρος προάγει καὶ ἐχείνη" οἱ δὲ τομίαι μικρὸν 
ἔχοντες τὸν χύχλον τῆς ἕόρας τῆς τῶν κεράτων πλατύνονται ἧττον, φησίν. 

156ὅ. --- --- ΧΙΙ 20 οἱ δὲ ἄχερωι ταῦροι τὸ τενϑρηνιῶδες (οὕτω δὲ 
ὀνομάζει 4.) ἐπὶ τοῦ βρέγματος οὐκ ἔχοντες (εἴη δ᾽ ἂν τὸ σηραγγῶδες λέγων) 
ἀντιτύπου τοῦ παντὸς ὄντος ὀστέου καὶ τὰς συρροίας τῶν χυμῶν οὐ δεχο- 
μένου γυμνοί τε καὶ ἄμοιροι γίνονται τῶν ἀμυντηρίων. καὶ αἱ φλέβες δὲ αἱ 
χατὰ τοῦ ὀστέου τοῦδε ἀτροφώτεραι οὖσαι λεπτότεραί τε καὶ ἀσϑενέστεραι 
γίνονται. ἀνάγκη δὲ καὶ ξηρότερον τὸν αὐχένα τῶν ἀκεράτων εἶναι. λεπτό- 
τεραι γὰρ καὶ αἷ τούτου φλέβες, ταύτηι τοι χαὶ ἐρρωμέναι ἧττον. ὅσαι δὲ. 
Ἀράβιοι βόες ϑήλειαι μέν εἰσι τὸ γένος, εὐφυεῖς δὲ τὰ κέρατα, καὶ ταύταις ἣ 
γε πολλὴ ἐπίρροια τῶν χυμῶν, φησί, τροφὴ τῆς εὐγενοῦς βλάστης τοῖς κέρα- 

σίν ἐστιν. ἄχερωι δὲ καὶ αὗται ὅσαι τὸ δεχτικὸν τῆς ἰχμάδος ὀστέον στερεώ- 
τερόν τε ἔχουσι καὶ δέχεσϑαι τοὺς χυμοὺς ἥκιστον. καὶ συνελόντι εἰπεῖν αὔξης 

ἡ ἐπιρροὴ αἰτία τοῖς κέρασι" ταύτην δὲ ἄρα ἐποχετεύουσι φλέβες πλεῖσταί τε 
καὶ παχύταται καὶ ὑγρὸν χύουσαι ὅσον καὶ δύνανται στέγειν. ΤΧ θ4 (ΕἸΒΟΒ6) 
γ6]. οὔϑῃ Κ.. 111,41. 

186. ϑοηοι,. Ηομ. Τ' σὰ Α δδ4 [Π,ὅγγ0] ἐπειδὴ δὲ πολὺ ἔχει τὸ ϑερμόν, 
δέδιε τὸ πῦρ᾽ ὅϑεν οὐδὲ μύει κοιμώμενος οὐδ᾽, ὡς ὁ 4. φησι, τιχτόμενος. 

151. ΔΕπ,.. Η. Ν. Υ͂' 39 λέγει 4. τῶν ζώιων μόνον τὸν λέοντα ἐχπεπτα- 
μένοις τίχτεσϑαι τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἔδη τρόπον τινὰ τεϑυμωμένον καὶ ἐξ ὠδίνων 
ὁρασείοντά τι γεννιχόν. 

158. Οτο. ἀ6 ἀϊνίη. Π| 20, δ1 10. φιίάοην ορίιηιὶϊβ υογϑὶβ οαϑαηὶ οαρϊϊοαΐ, 
Ομ απΐο ἱμοθηι σαϊϊὲ οαπαπί. ἀοριῖδο οἐπῖηι (6 ροοίουε οἵ γε ΟἾλ)}6 ΟΟΥ̓́Ριι8 αἀἰυῖϑο 
δἐ ηεἱεϊ Ποαΐο οἷο οανένι8 οἄογα φιοίε βαϊιαΐοϑ. 

159. βομαν. βύπδθο. Π 11 Ρ. 814,1 Εοβο ἡ φλεγμονὴ κέχληται μὲν ἀπὸ 
τοῦ φλέγειν χαὶ οὐχ ὡς ὃ 4. εἴρηχεν ἀπὸ τοῦ αἴτιον εἶναι τὸ φλέγμα. Υεὶ. 
ῬΒΙοΪδοβ 5. 249, 28, 

1600. Οἴο, Τυβο. 1 34, 8) ας επΐνι δῖ6 αγϊηυνην ὑμέογγ τεξ ΘΟΥ̓ΡΗ 8: ἡὴι ἰσὶ- 
ἐμ αἰϊᾳιιὶβ ἀοῖον αὐτὶ οηιπῖπο ροϑὲ ηιουέθηι βθηϑιι8. γι ΟΟΥ̓ΡΟΥῈ εϑἐ πθηιο ἰα χιιῖ- 
ἄδην αἰϊοὶξ, οἰδὶ Τ)οηιοογιἑμηι ἱπϑιριι αὐ ΕΠ ρισιηιθ, Τ)οηιοογ ἰδ πεσαηπί, “ΓΈΒΤΟΤΙΙ,. 
δ δη. δῖ Ρὶαίο... ἴῃ’ Ῥοϊι ἴα ἑαηιοη οἰὐϑάαηι ἐηβοριεἐϊ οαὐἀαυεν ορροπὶξ Ἰοησο 
ἐδηῖροῦε βδῖπο εἴα Ἰαδὸ ρύαθ απίριαθ βοϊϊἰοεέ ὑναϊυϊαἀυλέαίε δογυαίιοα. αἀ ἤος εἴ 

Τὸ. εγονποπία τισιάνηη δὲ οοηιαγι ἦν ϑερυξμγὶβ αἰϊγιαρεϊ ἑοηυρογὶβ ἀδποίαΐ. 



400 δὅ. ΘΕΜΟΚΕΙΤΟΒ 

Οειβ. Π 6 φιῖν οἰΐανι υἷν ἵμγα πιαφτὶ πορεϊῖβ Τὸ. πὸ ἥηίέας χιϊάσηι υἱέας βαξὶβ 
οογίαϑ Ἠοΐαβ 6886 ργοροδιιλέ, φιεῖδιι8 πιεαϊοὶ ον ἀἰϑϑοηέ: αὐδὸ ἀἰπι πον γεϊχιιξ, 
μὲ οογία αἰΐχμα δἰσπα {ιγας τιον ἐϊ8 ἐβϑοηί. Ὑ 8]. Β 1. 

161. ὕΑΒΕΟ ϑ'δὲ. αψονμβ περὶ ταφῆς ἴτ. 81 Βύοῃ. φεαγὸ Ἠογαοϊ 68 Ῥονξϊοοβ 
δ᾽ ρῖιιΒ βαρὶξ φιὶ ργαεοορὶξ, πιὸ οονεδιγογθηΐ, φιαηι Τ)επιοογἐξμ8. χιεῖ πξ ἐνὶ πιεῖ 6 86γ- 

0 

80 

ναγεπξ. χιιοηὶ 8ὶ υμίσιιϑ βοοιεέιι8 ο88εξ, ρεγδαηι δὲ ὁδεύει ἀθηαγὶδ οαἰΐοοηλ ημμϊβὶ 
ΘΆἜΥ 6 Ῥοϑϑβοηιι8. ΥὟ 6]. [λιοῦ. ΠῚ 891 Ἠρίηζο ὑπ οὔθπ ἃ 29. 

102. ΤΉΕΟΡΗΚ. ἀ6 οδ88. ρΡ]. {Π11,1. 8 ΓΥ̓δομβίαιη ἄον ῬΠΔΏΖ6}}] ὡς δὲ 4. 

αἰτιᾶται τὰ εὐϑέα τῶν σχολιῶν βραχυβιώτερα καὶ πρωϊβλαστότερα διὰ “ὰς 
αὐτὰς ἀνάγκας εἶναι (τοῖς μὲν γὰρ ταχὺ διαπέμπεσϑαι τὴν τροφὴν ἀφ᾽ ἧς 
βλάστησις καὶ οἱ καρποί, τοῖς δὲ βραδέως διὰ τὸ μὴ εὔρουν εἶναι τὸ ὑπὲρ 

γῆς ἀλλ᾽ αὐτὰς τὰς ῥίζας ἀπολαύειν" καὶ γὰρ μαχρόρριζα ταῦτα εἶναι χαὶ 

παχύρριζα) δόξειεν ἂν οὐ χαλῶς λέγειν. καὶ γὰρ τὰς ῥίζας ἀσϑενεῖς φησιν 
εἶναι τῶν εὐϑέων, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων πήγνυσθαι []. ἐπείγεσϑα τὴν φϑοράν" 
ταχὺ γὰρ ἐχ τοῦ ἄνω διιέναι χαὶ τὸ ψῦχος καὶ τὴν ἀλέαν ἐπὶ τὰς ῥίζας διὰ 
τὴν εὐθυπορίαν, ἀσϑενεῖς δ᾽ οὔσας οὐχ ὑπομένειν. ὅλως δὲ τὰ πολλὰ τῶν 
τοιούτων κάτωϑεν ἄρχεσϑαι γηράσχειν διὰ τὴν ἀσϑένειαν τῶν ῥιζῶν. ἔτι δὲ 
τὰ ὑπὲρ γῆς διὰ τὴν λεπτότητα καμπτόμενα ὑπὸ τῶν πνευμάτων κινεῖν τὰς 
ῥίζας, τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀπορρήγνυσθαι καὶ πηροῦσϑαι καὶ ἀπὸ τού- 
των τῶι ὅλωι δένδρωι γίγνεσϑαι τὴν φϑοράν. ἃ μὲν οὖν λέγει ταῦτά ἐστιν. 
γεῖ.1 8, 2 πότερα κατὰ τὰς εὐθύτητας τῶν πόρων ληπτέον, ὥσπερ 4." εὔρους 
γὰρ ἡ φορὰ καὶ ἀνεμπόδιστος, ὥς φησιν. 

168. --- -- ΥἹ 11,11 ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἄτοπον, ὃ χαὶ πρότερον εἴπομεν, εἰ 
τὸ ἡμῖν κακῶδες χαὶ ἄοσμον ἐκείνοις [ἀρ ΤίργΘ ἢ] εὔοσμον γίγνεται. τάχα 
δ᾽ οὐκ ἄτοπον. δρῶμεν δ᾽ οὖν τοῦτο χαὶ ἐφ᾽ ἑτέροις συμβαῖνον οἷον ἐν 
αὐταῖς εὐϑὺ ταῖς τροφαῖς, ὧν μάλιστ᾽ ἄν τις αἰτιάσαιτο τὰς κράσεις ἀνωμα- 

λεῖς γε οὖσας. ἐπεὶ τά γε σχήματα Δημοχρίτου, καϑάπερ ἐλέχϑη, τεταγμένας 
[τεταγμένα Ἠ485.} ἔχοντα τὰς μορφὰς τεταγμένα καὶ τὰ πάϑη [καὶ] ἐχρὴν ποεεῖν. 
ὕθον ἀϊθ ῬῇΠδηζθηβθοὶθ ΝΊΟΟΙ,. [ΔΕϊ5τ1.}] ἀθ ρῥἰδηΐ. Α 2. 5. οὔϑη 118, δ. 

104. ΑΥΒΕΒτ. Μδρῃ. ἀο ἰαρ!ά. 1, 4 [Π|218Ὁ Ψαπηην] 0). ατρέενι οὐ φιΐάαηε 
αἰϊὲ οἰενιοιέα ἔνμνὶ ἀϊοινυξ παθόν απΐηιαβ οἱ ἔρβαβ 6886 οανι8α8 φοπογαξὶοη 8 ἰαρνίάπι, 

Ῥτορέδυ' ψιοά αἰοὶξ απϊηιαθι 6886 ἴῃ ἰαρίαα ϑἱοιιέ π χιοϊδοὲ αἰλο 8ενεῖπε σοηα- 
γαπάαρ γοὶ δὲ ἔρβαδ ηηουθύ οαἴογθηι ὑπέγ γϑοοιρ ἡναΐογίας ἴηι Ἰαρί ἰδ σεπεγαξίονα 
60 Ἠϊοίῖο, χιιο ἠνουδξιν" ηναϊϊθιιβ αὶ Γαῦγοὸ αἷ 8ϑοιιγὶβ δὲ βοῦγαθ σοπογαξίομοηι. Υ εἰ. 
ΟΌσΘη ὅ(. 112, 22. 

1θδ. ΑἸΕχ. ααδοδβί, Π 28 (περὶ τῆς Ἡρακλείας λίϑου διὰ τί ἕλκει τὸν σί- 
δηρον) [Π Τῷ, 28 Βτγιη8] ὁ 4. δὲ χαὶ αὐτὸς ἀπορροίας τε γίνεσϑαι τίϑεται καὶ 
τὰ ὅμοια φέρεσϑαι πρὸς τὰ ὅμοια, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ χενὸν πάντα φέρεσϑαι. 

ταῦϑ'᾽ ὑποϑέμενος λαμβάνει τὸ τὴν λίϑον χαὶ τὸν σίδηρον ἐξ ὁμοίων ἀτόμων 

συγκεῖσϑαι, λεπτοτέρων δὲ τὴν λίϑον, καὶ ἐχείνου ἀραιοτέραν τε καὶ πολυχε- 
γωτέραν αὐτὴν χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐχινητότερ ᾿ ὄν(τα τὰ ἄτομαν ϑᾶττον ἐπὶ τὸν σί- 
δηρον φέρεσϑαι (πρὸς γὰρ τὰ ὅμοια ὕ φορά) καὶ ἐνδυόμενα εἰς τοὺς πόρους 
τοῦ σιδήρου χινεῖν τὰ ἐν ἐχείνωι σώματα διαδυόμενα δι᾿ αὐτῶν διὰ λεπτότητα, 
τὰ δὲ κινηϑέντα ἔξω τε φέρεσϑαι ἀπορρέοντα χαὶ πρὸς τὴν λίϑον. διά τε 
ὁμοιότητα καὶ διὰ τὸ χενὰ ἔχειν πλείω, οἷς ἑπόμενον τὸν σίδηρον διὰ τὴν 

ἀϑρόαν ἔχχρισίν τε καὶ φορὰν φέρεσϑαι καὶ αὐτὸν πρὸς τὴν λίϑον οὐχέτι δὲ 
ἡ λίϑος πρὸς τὸν σίδηρον φέρεται, ὅτι μὴ ἔχει τοσαῦτα ὃ σίδηρος χενὰ ὅσα 
ἡ λίϑος. ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν λίϑον καὶ τὸν σίδηρον ἐξ ὁμοίων συγχεῖσϑαι δέξαιτ᾽ 

εἱ 
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ἄν τις, πῶς δὲ χαὶ τὸ ἤλεχτρον χαὶ τὸ ἄχυρον; ὅταν δὲ καὶ ἐπ᾽ ἐχείνων 
λέγηι τις ταύτην τὴν αἰτίαν, ἔτι [1]. ἔστι) πολλὰ ἑλχόμενα ὑπὸ τοῦ ἠλέχτρου. 
οἷς πᾶσιν εἰ ἐξ ὁμοίων σύγκειται [πᾶτη!, τὸ ἠλεχτρον), καχεῖνα ἐξ ὁμοίων 
ἀλλήλοις συγκείμενα ἕλκοι (ἂν) ἄλληλα. ὭΞΒΒ. Ὀ. Βίπιρ!, Ῥθγβ. 1066,1 ἢ γὰρ 
ἀπόρροιαί τινές εἰσιν ἀπὸ τῶν ἠρεμούντων καὶ οὕτως ἑλκόντων σωματικαί, 
δι᾿ ὧν ἁπτομένων καὶ ἐμπλεχομένων, ὥς τινες λέγουσιν, ἕλκεται τὰ δλκόμενα. 

1606. ΕΡΙΡΗΑΝ. δᾶν. μδοῦ. ΠῚ 2, 9 [Ὁ. 690] 4. ὃ τοῦ Δαμασίππου ᾿Αβόη- 
ρίτης τὸν χόσμον ἄπειρον ἔφη χαὶ ὑπὲρ κενοῦ κεῖσϑαι. ἔφη δὲ καὶ ἕν τέλος 
εἶναι τῶν πάντων καὶ εὐθυμίαν τὸ χράτιστον εἶναι, τὰς δὲ λύπας ὅρους 
χαχίας. χαὶ τὸ δοχοῦν δίχαιον οὐχ εἶναι δίχαιον, ἄδικον δὲ τὸ ἐναντίον τῆς 
φύσεως. ἐπίνοιαν γὰρ καχὴν τοὺς νόμους ἔλεγε καὶ ᾿ οὐ χρὴ νόμοις πειϑαρ- 
χεῖν τὸν σοφόν, ἀλλὰ ἐλευϑερίως ζῆν. Ὑρὶ. Α 1 ὶ 4. 

161. 51ΤῸΒ. ΠῚ 1, 8' [408 Πίανταοβ Αγοῖοβ) 4. χαὶ Πλάτων κοινὼς ἐν τῆι 
ψυχῆι τὴν εὐδαιμονίαν τίϑενται. γέγραφε δ᾽ ὃ μὲν οὕτως" ᾿εὐδαιμονίη --- 
κακχοδαιμονίη [{τ. 110]. “εὐδαιμονίη -- δαίμονος [ἴτ. 111]. τὴν δ᾽ 
(εὐδαιμονίαν καὶ) εὐθυμίαν καὶ εὐεστὼ καὶ ἁρμονίαν, συμμετρίαν τε 
καὶ ἀταραξίαν καλεῖ. συνίστασϑαι δ᾽ αὐτὴν ἐχ τοῦ διορισμοῦ χαὶ τῆς διαχρί- 
σεως τῶν ἡδονῶν, καὶ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ καλλιστὸν τε χαὶ συμφορώτατον ἀνϑρώ- 
ποις. αὶ. ἴτ. 8 ἃ. 4. 

108. ΚἼΒΑΒΟ 1 Ρ. θ1 προστιϑέασι δὲ χαὶ τὰς ἐκ τῶν μεταστάσεων μετα- 
βολὰς ἐπὶ πλέον τὴν ἀϑαυμαστίαν ἡμῖν κατασχευάζειν ἐθέλοντες, ἣν ὑμνεῖ Δ. 
χαὶ οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι πάντες. 

109. Ο΄το. ὁ ἔϊη. Υ 8,28 Περιοογ αμΐδηι βεομγιαβ χα οδέ απὶηνὶ ἕαηε- 
φιαρι ἱγαπι  α8, φιαηὶ ἀρροϊαυὶξ εὐϑυμίαν . .. ε8ὲ ἔρβα ϑεαΐα υἷα. 39, 81 1)6- 
ηιοογέμβ, φιοὲ (υεγῈ Γαἴϑοτα (ον) ψιασγοηιι8) αἰοϊ ἐγ 86. οομῖῖ8 ργίυαβδε, οσογία πὲ 
ημαηι πυϊέηιε απΐθει8. α σοφία οηῖδιι8. αὐαιιοογοέμν, ραϊγὶπιοηίιη, πορίοαϊέ, ἀσΥο8 
ἀεβεγωὶέ ὑπομϊέοβ, χα χιιαογθηϑ αἰλμα ηϊδὲ υἱέαην δεαίανεϑ χιαηι δὲ οἰΐαηι ἴπ 
γεγαα οογηπλξονα ροποῦαΐ, ἑαηλοη δὰ ἐϊϊα ὑυεϑεϊιφαξίονια παΐμγας οοηϑεχιιῇ υοἱεδαΐξ 
δοῆο τὲ ε886ὲ απΐηιο. ἰὰ οηΐηι {116 διρηθθον δος εὐθυμίαν εἐ βαορε ἀϑαμ- 
βίαν αρρεϊϊαὶ, ἑὰ ε8ὲ απληιηλ ἐδνγονε ἰἰδογθι. 88 δε ἤαθὸ εἰδὲ ρῬγαφοίαγε, 
ποπάνρη ἑαπιεη ρεγροϊα; ραμοα οηΐηι πόας εα ἔρϑα οπμοϊοαίε αὖ ἤοα ἀδ υἱγέμίε 
φμίάονι αἰοία. 

1τὺ. σεμ. βίοι. Π 138 Ρ. ὅ02}Ρ. 4. δὲ γώμον χαὶ παιδοποιίαν παραι- 
τεῖται διὰ τὰς πολλὰς ἐξ αὐτῶν ἀηδίας τε καὶ ἀφολχὰς ἀπὸ τῶν ἀναγχαιο- 
τέρων. συγκχατατάττεται δὲ αὐτῶι καὶ ᾿Επίχουρος [-- ἵτ. 119 Ν1. 

Β. ΕΒΑΟΘΜΕΝΤΕ. 
ΕΟΗΤῈ, ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ ΙΝ ΤΗΒΑΒΥΤΙ 5. ΤΕΤΕΑΙΟΘΙΕΝΑΌΒΘΑΒΕ,. 

ΑΙΒ οοδὲ Κὔπηθῃ ἀΐθ ἴῃ Τοιγαϊορσίθη βοογάποίθη βομγ ἴθα συπὅοηθι ΠῸΓ 
ἴπβον οἷζ σοΐομ, 815 8δὶ6 ΚΙ Πτυδοθοβ [Δ 82], ἄθιη “ΓΉγαθυ [ΑΔ 38] [οἰσέ, αἷ8 Οὐτρὰβ 
Τοιηοογίίοαμῃ ἃ, ἢ. 418. Ν ΘΒ 55. ἀον Δ υ Πἰβομοη βοδα!θ ἀθ5 Υ Υ͂. Φδητγῃ, ἅθον- 
Ποΐουτῦ νοτΐαπα, αἰϑὸ ἱπὶ (ἀοροηβαίζθ χὰ θη Δοχϑηα τ πίβομθη ἀπαὰ ϑρϑίθγθη 

ἘδΙβομαηρσοη. Ααὐῇ ἀΐο ΤΊτΟΙ, ἀὶο σπάοπι οὐ ναυϊΐογοι, ἰδ Κοὶμ ὙΥ ουίαββ, Ν. δἰηΐου 

ἄθγ ΕὙΑΡΤΩΘΗ ΠΟΥ γογν οἰβῦ αὐ Ναίοσρ ξμῖσα «ἃ. ἢὉ., Μααν. 1893, 
Ὠ 918, Ετασια. ἃ. Ὑσβοκτ, 20 
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Ι Π..“ἩΜΟΚΡΙΤΟΥ͂ ΗΘΙΚΑ. 

11. ΠΥΘΑ͂ΓΟΡΗΣ. 8.Α.1 8. 866, 19. 
Κῦύπηϊξο νοσζαϊοχαπάσϊπίβομο ἘΞΙΒοθπην βοῖπ, τεὶ. οὔδθη 8, 211, 31 Ὁ. 

12. ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ “]. ΘΕΣΕΩΣ. 

8. ΠΈΡΙ ΤὨΝ ΕΝ ΑἹἸΖΟΥ (48..Ὁ 
ΑτΗΣΝ. ΓΥ̓͂ 1688Β δΔημόχριτον δ᾽ ᾿Αβδηρῖται δημοσίαι χρίνοντες ὡς χατε- 

φϑαρχότα τὰ πατρώια, ἐπειδὴ ἀναγνοὺς αὐτοῖς τὸν Μέγαν διάκοσμον χαὶ 
λων  ε τῶν ἐν Αϊδου εἶπεν εἰς ταῦτα ἀνηλωχέναι, ἀφείϑη. ΝΕ Α1 

1 ῬΈΟΟΙ, ἴῃ τορ, Π 118, 6 ΚτοΙ]. τὴν μὲν ττερὶ τῶν ἀποϑανεῖν 
δοξάντων ἔπειτα ἀναβιούντων ἱστορίαν ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν πα- 
λαιῶν ἤϑροισαν χαὶ “4΄. ὅ φυσιχὸς ἐν τοῖς Περὶ τοῦ Ἅιδον 
γράμμασιν. χκαὶ τὸν ϑαυμαστὸν ἐχεῖνον Κολώτην, τὸν Πλάτωνος 
ἐχϑρόν, Ἐπιχούρειον ὄντα πάντως ἔδει (τὰ τοῦν χαϑηγεμόνος τῶν 
Ἐπιχούρου δζογμάτωνν μὴ ἀγνοῆσαι μηδὲ ἀγνοήσαντα ζητεῖν, πῶς 
τὸν ἀποθανόντα στάλιν ἀναβιῶναι δυνατόν. οὐδὲ γὰρ ὅ ϑάνατος 
ἦν ἀπόσβεσις, ὡς ἔοιχεν, τῆς συμπάσης ζωῆς τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ μὲν πληγῆς τινος ἴσως χαὶ τραύματος πιαρεῖτο, τῆς δὲ ψυχῆς 

οἱ περὶ τὸν μυελὸν ἔμενον ἔτε δεσμοὶ χατερριζωμένοι χαὶ ἡ χαρ- 

δία τὸ ἐμπύρευμα τῆς ζωῆς εἶχεν ἐγχείμενον τῶι βάϑει" καὶ τού- 

τῶν μενόντων αὖϑις ἀνεχτήσατο τὴν ἀπεσβηχυῖαν ζωὴν ἐστειτήδειον 
πρὸς τὴν Ψύχωσιν γενόμενον. ΧΕ). ». 117, 1. 

14. ῬησμΟΡ. ἀθ πιοτίβ 29, 27 ΜΌΚΙογ. τῆς δ᾽ αὖ σηπεδόνος ἔχεται 

κατὰ ΖΦημόχριτον ζ{(χαὶ) τὸ δυσωπεῖσϑαι διὰ τὴν ὀσζφρήσεως) 
τούζτων φαν)τασζίαν) καὶ δυσμορφίας᾽ κχαταφέρονται γὰρ ἐκεὶ 
τοιοῦτο σπάϑος ὡσὰν τῶν μετὰ τῆς εὐσαρχίας χαὶ τοῦ χάλλους 

ἀποθϑνησχόντων... 80,1 χαὶὲ παραπέμπουσιν, ὅτι ττάντες ἅμα 

“τοῖς ὡς Ἰίλων εὐσάρχοις ὀλίγου μὲν χρόνου σχελετοὶ γένονται, 

1. 1Π. ΕΤΉΗ ΙΒΟΗΕ ΒΟΗΕΙΕΤΈΕΝ, 

18. ὕΒΕΒ ΔΒ ΠΕΒΕῈΝ ΝΑΟῊ ὉῈΜ ΤΟΘΕ. 

1. 5 νηυὔἱνὰ ογδγίογί, τυ16 ὅα5 Αἰ ιοδοη οἶπος Ῥογοίογϑθηθπ πιὸρ- 

Ποῖ 8οῖ. 1π αΐσδοηι αὶ δ ταῦ ὧδγ Τοῦ οὔεπϑαν Κεὶπ Εγιδβοδοπ 6 

σοραπιίθη 1,οϑοποζγαζί δ5 ΚΟγΡΟδ, δοπΉγῊ πιῶ οἷα Οἠπηιασδί ἐπξοῖσε 
οἰπθ5 ϑοδίασοι οὐδοῦ οἷποῦ Ῥεγυμπάμησ, τυοδοὶ αἶα Βάμαοῦ ἀ6 ϑϑοῖς 

ἦι αγκ ποοὴ {ἐδίσονμγ ζοὶξ διέοῦθη ὠπὰ ὅα5 ΗδΥΣ ἄπ ωμπκοπ ἀ65 

1οϑόης ποοῖ ἐπ δ" ΤΊοΓε δοναῆγίο. πα ἱπξοῖσε 67 ΚΟΥ ΜΕ 7ΈΜΘΥ 

Βὰάμπαθν ογηυΐοὲ δἱοῖ ἷδΡ ΚΟΡΡΟΙ ἰαμσίοῦ χα Βοεδθοίι πα ογίαπσίς 

ας ογίοδοδοηθ Ζαϑθη τυἱσαᾶθν. 
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τὸ δὲ πέρας εἰς τὰς πρώτας ἀναλύονται φύσεις" ὑτταχουστέον δὲ 
δῆλον ὅτι τὰ τοῖς εἰρημένοις ἀνάλογα χαὶ περὶ τῆς καχοχροίας 
καὶ συνόλως τῆς δυσμορφίας. κενότατον τοίνυν ἐστὶν τὸ λυπεῖσθαι 
προορωμένους τὴν οὐ πολυτελῆ ταφὴν χαὶ πωρίβλετετον, ἀλλὰ 
λιτὴν καὶ προστυχοῦσαν. 89, 9 εἶϑ᾽ ὅταν ἐναργὴς αὐτοῦ [πᾶπι]. 
τοῦ ϑανάτου͵ γένηται ϑεωρία, παράδοξος αὐτοῖς ὑττοτείγετει" παρ᾽ 

ἣν αἰτίαν οὐδὲ διαϑήχας ὑπομένοντες γράφεσθαι πιδρικατάλητττοι 
γίνονται χαὶ δὶς ἐμφορεῖν ἀναγκάζονται χατὰ “]1μόχριτον. 

14. ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ͂. ΝΜ ὶ. 5. 818, 26. 

2. Ἐπυμ. ΟΕΙΟΝ. Ρ. 168, Τριτογένεια ἡ ̓ Ἵϑηνᾶ χατὰ “1η- 
μόχριτον φρόνησις νομίζεται. γίνδται δὲ ἐχ τοῦ φρονεῖν 
τρία ταῦτα βουλεύεσϑαι καλῶς, λέγειν ἀναμαρτήτως χαὶ πράτ- 
τεῖν ἃ δεῖ. ΒΟΗ͂Ι. ΟἜΝΕΥ. 111 Νίο. 4. δὲ ἐτυμολογῶν τὸ ὄνομά φη- 
σιν, ὅτι ἀπὸ τῆς φρονήσεως τρία ταῦτα συμβαίνει" τὸ εὖ λογέ- 

ὅ ζεσϑαι, τὸ εὖ λέγειν καὶ τὸ πράττειν ἃ δεῖ. Μεᾳὶ. βσηοι, ΒΤ 

ζὰ Θ 39. 

ΠΙ1. ΠΕΡῚ 4Ν4ΡΑΓΑΘΙΑἁΑ͂Σ ἢ ΠΕΡῚ ΑΡΕΤΗΣ. 

2. ΧἨ ΖΩΘΕΙΗΣ ΚΕΡΑ͂Σ. ᾿ 
ὕμνον ἄθη Τιϊοὶ (1611. ΧΧ 12, Ρ]η. ἡ. ἢ. ργδοῖ. 24. 

Π8. ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΘΥΜΙΗΣ ἢ ΕΥ̓ΕΣΤΩ. 
ΥΕΙ. Α 1,46. 166 Η΄.; 6 1. 

ὃ [108 Ν}] ΒῈΝ. ἀθ ἔτᾶπαα. 8δῃ. 18, 1 ἦθος δεσμέμπι ρμίο Ῥεπιοογ μη 
ἑία οοορίδεε ἱφμὶ ἐγαπφεῖ!ε υοἱοί υἱυογα πὸ ργὶυαίζίηι αϑ αἱ 
μα πόὸ ρμεδιϊοο᾽. ἀο ἴτὰ 8, θ, 38 ργοάογὶζ ποδὶ ἐϊμα Ῥομιοογ 
δαϊμέαγε ργαθδοορίμηι χο πιοηϑίγαί" ἐγραπψ  α8, δὲ ποφίὸ ρῥγὲυ αἰὲπηι 

πόημα ρεδιίος πεμϊέα αμΐπιαΐογα υἱγίδιι8 ποερίχίδ σον ίηιι8. 

Εριουξ. Βοὶ Πῖορ. ν. Οἰποαπάα ἔν, 27 [δε σον. Ποῖ]. ΣΧ ΧΙ 874] οὐδὲν 
οὕτως εὐθυμίας πιοιητικὸν ὡς τὸ μὴ πολλὰ πράσσειν μηδὲ δυσχό- 

λοις ἐπιχειρεῖν πιράγμασιν μηδὲ παρὰ δύναμίν τι βιάζεσθαι τὴν 
ἑαυτοῦ" πάντα γὰρ ταῦτα ταραχὰς ἐνποιεῖ τῆι φύσει. ῬΙαστ. ἀθ 
ὕϑπαι. 8η. 3 Ὁ. 4660 ὁ μὲν οὖν εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν εὐθυμεῖσϑαι 

--π- τοτιασα ται “πα 

14. δίο Μοπδοῆθη ἐπ ἐνὸν σονδηπιοθοη Τοάοζμγο ἢ δοἤδιθη δἱοἢ 

απ ἄϊο Τοἀοεείιπασς σὶρ ἀδηκοπ μπᾶ τυεγάθη ἀαπη υοῖ ΤῸ υδισ δ 6 Γ- 

γαροδέ ὑπᾶ σοκινπρεπ, ποοῦ γαβοῖ, παοὴ }.᾿΄5 Αὐυδάγιοκ, βιο. ἀορροὶέ 

νοὶ Ἰσυβίορίθῃ. 

14. ΤΕΙΤΟΟΘΈΝΕΙΑ (κεδμεπα). 

ῷ. Αὑ8 ἄθυ ΚΊυρμοῖς Θγβομβοη ἀΐοθβο ἀγοὶ ἔγολίθ: ὙΟᾺΙ ἀθηκθῃ, 

Ὑ0}] τοάθῃ, σϑοῦς Βαπάθὶπ. 
260 
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404 ὅδ, ΘΒΕΜΟΚΕΙΤΟΝ 

μέλλοντα μὴ ---ξυνῆι πρῶτον μὲν ἡμῖν πολυτελῆ τὴν εὐϑυ- 

μέαν καϑίστησι γιγνομένην ὦνιον ἀτεραξέας. θτοβ. ΤΥ 108, 25: 
ὃ τὸν εὐθυμεῖσϑαι μέλλοντα χρὴ μὴ πολλὰ πρήσσειν, 

μήτε ἰἐδίηι μήτε ξυνῆι, μήτε ἅσσ᾽ ἂν πρήσσηι, ὑπὲρ τε 
δύναμιν αἱρεῖσϑαι τὴν ἑωυτοῦ χαὶ φύσιν᾽ ἀλλὰ τοσαύ- 
τὴν ἔχειν φυλακήν, ὥστε καὶ τῆς τύχης ἐπιβαλλούσης 

καὶ εἰς τὸ πλέον ὑφηγεομένης τῶι δοχεῖν, κατατίέϑε- 
σϑαι, καὶ μὴ πλέω προσάπτεσθαι τῶν δυνατῶν. ἡ γὰρ 
εὐογχίη ἀσφαλέστερον τῆς μεγαλογκχίέης. 

4 [1 Ν] μεν. ϑίχοηι. ΠῚ 189 ρ. 498 Ρ. ἀλλὰ καὶ οἱ ᾿Αβδηρῖται 
τέλος ὑπάρχειν διδάσχουσιν᾽ “57. μὲν ἐν τῶι τιερὶ τέλους τὴν εὐὖ- 
ϑυμίαν, ἣν χαὶ εὐεστὼ προσηγόρευσεν. χαὲ πολλάχις ἐπιλέγει" 
τέρψις γὰρ καὶ ἀτερπέη οὖρος {τῶν τὲ συμφόρων καὶ 
τῶν ἀσυμφόρων᾽, ὃ προχεῖσϑαι τέλος τῶι βίωι τῶν ἀνϑρώ- 
πων τῶν τε νέων χαὶ) τῶν περιηχμαχότων. Ἑχαταῖος δὲ αὐτάρ- 

χδιαὰν χαὶ δὴ α΄ πολλόδοτος ὅ Κυζιχηνὸς τὴν ψυχαγωγέαν καϑάτεερ 
Ναυσιφάνης τὴν ἀχαταπληξίαν. ταύτην γὰρ ἔφη ὑπὸ 4 ημοχρίτου 
ἀϑαμβίέην λέγεσθαι. ον ΤΊ] σεερὶ τέλους ἰδὲ πο Εἰρ᾿καγβ οὐ δῖ- 

βοῦθηι Ηδαρύνοτς ροσᾶμ!, Αὐϑία! Παρ ἄθν Το πϑὸὰ ἔγ, 188. 

Π 4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ͂ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ (48... .λ 
Νίοδε ἰἀοπ βοι τὰΐϊέ ἄθη ἀποοιίοη Ηγροπιποιπδία ἀπύθηῃ [Β 299]. 

ΠῚ ΙΝ. ΦΥΣΙΚΑ͂. 

Π1. ΜΕΓΑΗ͂Σ Ζ“ἸἉἿ6,]}᾿ΚΟΣΜΙΟΣ {ΤΕΥ̓ΚΙΠΠΟΥῪΣ) 
5..ὄ 5.. 364. 

ΠῚ 2. ΜΠΙΚΡΟΣ ΖΊΑΚΟΣΜΟΣ. 
ὅ. θιοσ. ΙΧ 41 [3. 5. 367,14] γέγονε δὲ [Ὀϑιηο κεῖ] τοῖς χρόνοις, 

Π 83. ὕΒΕΒ ΜΟΗΠΟΘΈΕΜΌΤΗΕΙΤ. 
8. Το ποβίσοπιαῦ ᾿ἰθθθα 1}, 5011 πἰομῦ νἱθὶογιϑὶ ὑγϑὶ Ὁ Θὲ υϑάθγ ἵπὶ 

᾿οἰσθηθη ποοῦ ἱπὶ ϑΘιίαδίβιγθβοη αηὰ, τγ8ἃ3 ἱπηπιθῦ ΘΓ ὑγοῖ δύ, ποις ἄθθγ βοὶπθ 

Κτιαΐ υπά Ναίαγ βίγοῦθη, βοπάθγηῃ 80 βϑὲγ δαξ ἀθγ Ηαΐ βοίη, ἀδ85, 86] 086 

ΘηΠ ἀδ8 ΟἸάοΙς οἰπβοι! ᾶρο απὰ ἰῃπ ἀθπὶ ϑομθίπθ πδοὸῦ ἴῃ αἷθ Ηδῇθ 
ἐσθ 11], ΟΡ ἄθββθη πἰοῦς δοιύθὲ αηὰ πἰομῦ ἄρον αἷθ Καῖ δηΐαββῦ. 

Ῥϑηη πιβϑδῖσο ΕΔ]16 ἰϑὺ βίομθγου αἷβ Οὐ θυ }16. 

4. Τλιβὲ απὰ Τὐη]αβ6 ἰδὲ ἀϊο ἀγθησοζάοβ Ζαίϊγαρ] οἤθα ἀπά ἃ Ὀυγβ ΡΠ Ομ θη). 

1Π. ΙΥἡ.Ὀ ΡΗΥΒΙΚΑΤΙΒΟΗῈ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

ΙΠ 2. ΚΙΕΙΝΕ ΜΕΠΤΟΒΌΝΌΝΑ. 
δ. }. ϑεγιολίοί, ο᾽ μαῦο αἰθδο ϑοῆγἐ 7830 αῦγα παοῦ Τγοῖας 

Βγοϑογμσ υογζαδοί. ΕὟΡ δοὶ 7μη σοινόδθη, αἱ Απαχαφογας ϑεογεὶές 
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ὡς αὐτός φησιν ἐν τῶι Ζιχρῶι διαχόσμωι, νέος χατὰ 
πρεσβύτην ᾿Τναξαγόραν, ἔτεσιν αὐτοῦ νεώτερος τετταράχοντα. 
συντετάχϑαι δέ φησιν τὸν ιχρὸν διάχοσμον ἔτεσιν 
ὕστερον τῆς Ἰλίου ἁλώσεως τρεάκοντα χαὶ ἑπταχοσίοις. 

ὅ ΙΧ 84. 86 [8. 866, 18] Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν Παντοδατιῆε ἱστο- 
ρέαι λέγειν “ημόκριτον περὶ ᾿Αναξαγόρου, ὡς οὐχ εἴησαν αὐτοῦ 
αἱ δόξαι αἵ τὲ περὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ἀλλὰ ἀρχαῖαε [ἅ. Ἡ. 
ἄ68. Τιϑυκίρροβ, 8. 8, 866, δ4 8; 384, 12], τὸν δὲ ὑφηιρῆσϑαι, διασύ- 

θεὶν τε αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς διαχοσμήσδως χαὶ τοῦ νοῦ ἐχ- 
ῖ0 ϑρῶς ἔχοντα πρὸς αὐτόν, ὅτι δὴ μὴ προσήχατο αὐτόν. 

Απέδηρ ἄἀογ βομτι ἔν. 168 ἢ 

ΠῚ 8. ΚΟΣΗΜΟΓΡΑ͂ΦΙΗ. ΡΜ ξὶ. Ο ὅδ. 
4. ΠΈΡΙ ΤΩΝ ΠΑΑ͂ΝΗΤΩΝ. εὶ. 8. 8371, 1685, 386, 4. 

ΤΥ 1. ΠΈΡΙ ΦΎΣΕΩΣ 4' (ἢ ΠΕΡῚ ΚΟΣΜΟΥ ΦΥΣΕΩΣ.. γὶ. 
15 Α 23 (8. 8609, 10]; Ὁ δ. 

. ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ Β ἢ ΠΕΡῚ ΑΝΘΡΩΠΟΥ͂ ΦΥΣΙΟΣ ἢ 
ΠΈΡΙ ΣΑ͂ΡΚΟΣ. Μαῖ. Α 1398,, Ο 6. 

8. ΠΕΡῚ ΝΟΥ (2ΕΥΚΙΠΠΟΥῪΣ. Υᾳὶ.)ὴ ἢ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ. 
4. ΠΈΡΙ ΑΙΣΘΗΣΙΩΝ [Ά.864, } γε]. Α 1008. 

Ὁ Υ͂Ι. ΠΕΡΙ ΧΥΜΩΝ. Ὑαῖ. αὶ 1998: 
ὃ, ΠΈΡΙ ΧΡΟΩΝ. Ψεὶ. Α 1288 
8. ΠΕΡῚ ΤῺΝ “ΠΦΠΦΕΡΟΝΤΩΝ ΡΥΣΜΩΝ {ἢ ΠΕΡῚ 

1Ζ5ΈΩΝ). Υαῖ. Α 186 8 688. 
6. βεχυ ΥὟἼἽΠ 187 [πδοὰ ἔτ, 10] ἐν δὲ τῶι Περὶ ἐδεῶν γιε- 

ἢ γνώσχειν τε χρή, φησίν, ἄνϑρωπον τῶιδε τῶι κανόνε, ὅτι 
ἐτεῆς ἀπήλλακται". 

ἴ. χαὶ πάλιν “δηλοῖ μὲν δὴ καὶ ὁ οὗτος ὅ λόγος, ὅτε 

τῶ 

δο)αϊγέναν. Ῥόδδοη Αποίομίεη ἄθεον δοθῆ πὰ Ἠοπα δεῖθη αἰξ, δ)" ληὶὼ 

δίθ σοῦ νοῦ ὑγῶμογοη Ῥλοδορἤεπ ἀπσοείσποί. Ναρμιοπ οἢ υϑγϑροίίοΐ 

67 5εῖπο Ἡο ον ἀπαπρ πὰ ΓοῦγΟ υοπι Οεἰδίθ. όππ ΟΥ̓ τ" Απαχασογαξ 

“εϊπα Π οἢ σορὶππί, τοὶ ον Κοῖπε Αμγπαΐηιο δεὶ ἰῆπι σοξμεπάθη δαίί6. 

Υ 8. ὕΒΕΒ ΠΕ ΕΟΒΜΨΕΒΒΟΗΙΕΘΕΝΗΕΙΤ {(ῈῈ ἰϑύάν 
οὔον ὕΒΕΒ, ΙΕ ΘΕΒΤΑΙΧΤΕΝ. 

6. Τὸν Μϑῃβοῖ 5011 δι αἴθβου Βορθὶ θυκθηηθη, ἀ888 δ ἔϑγῃ ἰβέ 
νοη ἀν ὙΥΓΚΠΙΟΒ Κοίς, 

1. Αὐποὸὰ ἀἴοβο Ταυϊοσιηρ σοὶ 16, ἄβ8ββ ΜΓ γῸὴ πο ίβ θὕνγαβ 
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ἐτεῆι οὐδὲν ἔσμεν περὶ οὐδενός, ἀλλ᾽ ἐπιρυσμίη ἑκά- 
στοισιν ἡ δόξις. 

8. χαὶ ἔτε καίτοι δῆλον ἔσται, ὅτι ἐτεῆι οἷον ἕκαστον 
γιγνώσχειν ἐν ἀπόρωι ἐστί: 

4. ΠΕΡῚ ΑἸΜΕΙΨΙΡΥΣΜΠΙΩΝ. Μεὶ. ἔν. 139. 

ΥΙΙ. ΚΡΑΤΥΝΤΗΡΙΑΩ͂. Υεὶ. Α 38. 5. 8378, 39. 

9. ΒΈχτ. δᾶν. πιδίμ, 11 1856 .7. δὲ ὁτὲ μὲν ἀναιρεῖ τὰ φαινό- 
μενα ταῖς αἰσϑήσεσι χαὶ τούτων λέγει μηδὲν φαίνεσθαι χατ᾽ ἀλή- 
θείαν, ἀλλὰ μόνον χατὰ δόξαν, ἀληϑὲς δὲ ἐν τοῖς οὖσιν ὑτιάρχεεν 
τὸ ἀτόμους εἶναι χαὶ χενόν᾽ “νόμω τ᾽ γάρ φησι ᾿γλυκὺ καὶ νόμω:ε 
πιχρόν, νόμωι ϑερμόν, νόμων ψυχρόν, νόμωε χροιή, ἐτεῆ:ε 

δὲ ἄτομα χαὶ κενόν᾽ ἰγᾳὶ). ἔν. 126] (ὅπερ ἔστι᾽ νομίζεται μὲν 
εἶναι χαὶ δοξάζεται τὰ αἰσϑητά, οὐκ ἔστι δὲ κατ᾿ ἀλήϑειαν ταῦτα, 
ἀλλὰ τὰ ἄτομα μόνον χαὶ τὸ χενόν). 186 ἐν δὲ τοῖς Κρατυν- 

τηρίοις, χαίπερ ὑπεσχημένος ταῖς αἰσθήσεσι τὸ χράτος τῆς 
πίστεως ἀναϑεῖναι, οὐδὲν ἧττον εὑρίσχεται τούτων καταδιχάζεεν. 
φησὶ γάρ᾽ “ἡμεῖς δὲ τῶι μὲν ἐόντε οὐδὲν ἀτρεχὲς συνίέε- 

μεν, μεταπῖπτον δὲ κατά τὸ σώματος διαϑήκχην καὶ 

τῶν ἐπεισιόντων καὶ τῶν ἀντιστηριζόντων: 
10. χαὶ πάλιν φησίν" ᾿ἐτεῆι μέν νυν ὅτι οἷον ἕχαστον 

ἔστιν ἢ οὐχ ἔστιν οὐ συνίεμεν, πολλαχῆι δεδήλωται: 

ΥΙ2. ΠΈΡΙ ΕἸΖΏΖΩΝ ἢ ΠΕΡῚ ΠΡΟΝΟΙΑΗΑ͂Σ. 
γε. Α τι---ἴ9.. Β 106. ο. δὅ4. Α 297. 

ΨΙ8. ΠΕΡῚ ΔΟΓΙΚΩΝ ἢ ΚΑΝΩΝ ΑΒΓ. 
γεὶ. Ἐρίκυτα βοθτε Περὶ χριτηρίου ἢ Κανών Ὀϊΐορ. Χ 26. ϑεχτ. ΥἹΠ 

821 οἱ μὲν δογματιχοὶ τῶν φιλοσόφων ... τιϑέασιν αὐτήν Ἰηβτη!. τὴν ἀπόδει- 

αἰγ ΚΠ υυῖββθη, βοπάθγη ᾿θὰθῦ γὸπ Ὧπ8 βοῖπθ Μοίμιιπρ ΠῸΓ 08 ἄθπὶ 
Ζαβίγδπηθη ὅ6 Ἐα χη ἠηπσεθι δῦ ὈΪ οὐ. 

8, πὰ ἀοοὶ πὶγὰ ο8 Κα ογάθη, ἀλ88 68 βϑίηϑθ βου υἱοσιρ κοῖς μαὶ 
Ζὰ ΘΥΚΘΠΠΘη, τῦῖθ 16ἀ65 Πίηρ συγ] Ὀοβομα θη ἰβύ, 

ὙΙ1. ΒΕ ΔΗΕΌΝΟΕΝ. 

9. ΙΓ πϑῆπηθὴ ἈΡοΥ ἴῃ ΥΥ̓Γ ΚΠ ΟΠ Κοῖῦ πἰομ 5 απ γρ! ομ98 σα ἢτ, 80Π- 
ἄοτῃ πὰσ ᾺΒ ΠΔΟἢ ἀν "ον ε  σοη Ν' οτΐδβϑαπρ ἀπβογοθ Καὶ ὄσροιβ ὑπὰ ἀθν 

ἴππη ξαβίγδιηθηᾶθη οὐδ οηΐρορθηνγκοπάθη Κη 2556 β᾽ο απ 6 10. 
10. Τθηα88 Ὑἷγ πη, ψῖθ 695 Ὀίηρ ἰῃ ὙΥ̓ΔΒγμοῖ Ὀοβομαθθη οὐδν 

Ὡἱομῦ Ὀθβομδθδη ἰδὲ, πίομὺ γα ῃγπθηπιθη Κὄηπθῃ, ἰβί οἵὐ ἀδγρϑὶοσὶ ψογάθῃ 
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ξι»], οἱ δὲ ᾿Εμπειρικοὶ ἀναιροῦσιν, τάχα δὲ καὶ 4." ἰσχυρῶς γὰρ αὐτῆι διὰ 
τῶν’ Κανόνων ἀντείρηχεν. ὍΘ᾽ ῬΊΌΓΑΙ ἀ68 ΤΊϊο]8 τγορθη ἄογ 8 Βίοδοσ, ἅδον 
ἀΐο νεῖ. Α 111, ἔθσῃον ο. 628Β υπᾶ ς, 68. 

1. βέχτ. ΥἹ1 188 [πϑὸὶ ἔτ, 8] ἐν δὲ τοῖς Κανόσε δύο φησὶν ἡ 
εἶναι γνώσεις τὴν μὲν διὰ τῶν αἰσϑήσεων τὴν δὲ διὰ τῆς δια- 
γοέας, ὧν τὴν μὲν διὰ τῆς διανοίας γνησέην καλεῖ προσμαρτυ- 
ρῶν αὐτῆι τὸ πιστὸν εἰς ἀληϑείας κρίσιν, τὴν δὲ διὰ τῶν αἰσϑή- 
σεων σκοτέην ὀνομάζει ἀφαιρούμενος αὐτῆς τὸ πρὸς διάγνωσιν 
τοῦ ἀληϑοῦς ἀπλανές. (189) λέγει δὲ χατὰ λέξιν “γνώμης δὲ 

10 δύο εἰσὶν ἐδέαι, ἡ μὲν γνησίη, ἡ δὲ σκοτίη" καὶ σχοτίης 
μὲν τάδε σύμπαντα, ὄψις, ἀκοή, ὀδμή, γεῦσις, Ψαῦσες. 
ἡ δὲ γνησίη, ἀποχεχριμένη δὲ ταύτη ς᾽. εἶτα τιροχρίνων 
τῆς σχοτίης τὴν γνησίην ἐπιφέρει λέγων" ᾿ὅταν ἡ σχοτίη μη 
χέτι δύνηται μήτε ὁρῆν ἐπ᾽ ἔλαττον μήτε ἀχούειν μήτε 

.165 ὀδμᾶσθϑαι μήτε γεύεσθαι μήτε ἐν τῆι Ψψαύσει αἰσϑά- 
γεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ λεπτότερον {(δέηι ζητεῖν, τότε ἐπει- 
γέγνεται ἡ γνησίη ὄργανον ἔχουσα τοῦ νῶσαι λεπτό- 
τερον). 

γ4. “ΠΟΡΗΜΑ͂ΤΩΝ {48.. .ὅν. 

20 ΑΣΥΝΤΑΚΤΑ͂ 
[πἰοδὲ ἴῃ ἀΐο Το ορίοπογάηθπρ ἀογ ῬΉγβίκα οἰησογοὶ ΐο ῬγΟ ΙΒ οι Υ  6]. 

1. ΑἸἹΤΙΑ͂Ι ΟΥ̓ΡΑ͂ΝΙΑ͂Ι. 

2. ΑἸἹἸΤΙΑἉΑ͂Ι “4ΈῈἘΡΙΟΙ. 

8. ΑἸΤΙ“41 ἘΠΙΠΕΟσΟΙ. 

20 4, ΑἸΤΙ“] ΠΈΡΙ ΠΥΡΟΣ Καὶὶ! ΤΩΝ ἘΝ ΠΥΡΙ. 
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. ΑἹΤΙ,1 ΠΕΡῚ ΦΩΝΩ͂Ν. 

. ΑΙΤΙΑ͂Ι ΠΕΡῚ ΣΠΕΡΗΜΗΑ͂ΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩ͂Ν ΚΑΙ 
ΚΑ͂ΡΠΏΝ. 

ποΠπΠπΠπΠπΠπΠΠΠπΠΠΠπΠΠΠ πΠππττ τ τ---- τ΄’... Π--.--τῸτ-’-΄ἷΠΤ’ΠΠ- --΄--- - - -- 6 ῸΘΞ -ὉῸὖ-ῦΘῦ9Θ9 ὁ ὁ τ -ὉῸὃΘθ Ὁ2Η΄᾽ ---- 

ΥἹ 3. ὕΒΕΒ ΤΟΟΘῚΚ οὐον ΠΕΝΚΒΕΘΈΕΙΝ 

11. Ἐπ ρἰοδὺ χινοὶ ΒΌσηθη ἀθὺ ΕσΚοηπίηϊβ, αἀἷθ ϑομίθ ἀπᾶ ἀἷθ ὑπ- 

οομίθ. Ζυγ ἀπϑομέθῃ ρομθὄγθη ἔο!μθηᾶθ δ]]οϑδηῦ: Οἰθβίοῃν, αδϑμόγ, α9- 
το, Οοβομηιδοκ, οί], Π1θ ἀπάθτθ ΕΌγηι ΔΌΘΣ ἰδ ἀἷθ ϑομέθ, ἀϊθ γοὰ 

ἦθμοῦ Ἰθάοοι νὅ]]ἐὃρ ροβομίθάθη ἰδέ, 7ηι ᾿οϊσοπᾶση 5οίζέ 6Γ ἄθη ῬΟΡΓαΠΘ 
ον δοἠίοεπ υονῦ ὅ(6ΥΡ ὠπεοδίεπ Ἐγκεηπίπίβ αμδεϊπαπᾶοῦ ὠπᾶ γσέ αἱδ 

Ἡνογίε δίπζιι: ἥθμπμ ἀΐθ ἀπθομίθ ηἰομδ πθὮν ἰηβ Κ͵θίμθσθ βθῃθῃ οδσ 
Βὄτθῃ οὐὗδσ στίθοῦθῃ οὗδσ βομηηθοκθη οὐδθὺ ἰβδίθῃ Κβημ, βοηάδγι (6 
Τηύθυβυομαηρο ἱπβ Ἐδίημοτθ {θέ τί πογάθῃ τηβ8, ἀδπη ἰτϊὺ δὴ ἴμτθ 
Β.6}10 αἰθ ϑολιύθ, ἀΐθ οἷπ ἐθίηθγοδ θη Κούρδη Ὀθβιἐχίν. 
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Αβυνι 7. «ΖΠΤΙΑ“,Ι ΠΕΡῚ ΖΩΙΩΝ 487. Δεῖ. Α 1518. 
8. ΑἽἿἹΤΙ “1 ΣΥΜΊΉΕΙΚΤΟΙ. 
9. ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΑἸΘΟΥ͂. Ὑρὶ. Α 106. 

ΥΠ.--ΙΧ, ΠΜΑΘΗΜ ΑΤΙῚΚ 4. 

ΥΠ1. ΠΕΡῚ “ΠΠΦΟΡΗ͂Σ ΓΝΩΜΗ͂Σ [ΓΩΝΙΗΣῊῚ ἢ ΠΕΡῚ 

ΨΑΎΣΙΟΣ ΚΥΚΗΟΥ Κα] ΣΦΑ͂ΙΡΗΣ. 

2. ΠΕΡῚ ΓΕΩΜΕΤΡΙΗ͂Σ. Μρὶ. ἐν. 166. 
8. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩ͂Ν. 
4. ΑΡΙΘΙΜΟΙ. 

10 ΥΠΙ 1. ΠΈΡΙ ΑἸΛΌΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑ,͵Ι ΝΑΣΤΩΝ [ΚΑ.- 
ΣΤΩΝ Ἠυβο}] 718. 

ΥΠ| 3. ΕΚΠΕΤ ΑΣΜ ἍΤ 4. 
γε]. ῬοΙ. ἔθορτ. ΙΓ Ἱ ὑπογραφὴ τοῦ ἐκπετάσματος. ὑπογραφὴ δ᾽ 

ἔσται χαὶ τῆς τοιαύτης ἐχπετάσεως ἁρμόζουσά τε καὶ χεφαλαιώδης. ἡ τοιαύτῃ 

15 τῆς χριχωτῆς σφαίρας ἐπιπέδωι καταγραφή κτλ. (ΕἸΒΟΠοΠΒαΐζο Ὁδτγ- 
βίθμπρ ἀΟΥ Αὐπτη  Π]γβρΒΓ6.) 

ΝΠΙ8. ΜΕΓΑ͂Σ ἘΝΙΑΥΤῸΣ ἢ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΗ. Π4“}Ὀ64.- 
ΠΗΓΊΝΑ͂. 

γε. 5. 409, 39; Ῥιορ. Ὗ 48 ΤΠΘοΟρ γαβδίβ βοῦν Περὶ τῆς δΔημοχρίτου 
ἀστρολογίας. 

12. ΟἜΝΒΟΚ. 18, 8 65. οἱ Ρμϊοϊαὶ ἀππιδ νεῖ. 5. 248, 4]... οἱ }ὲὲ- 

πιοογ ἡ δὰ ἀππὶ ΤΑΧΧΤ ομηὶ ἱπίογοαϊαγὶδ [τπιᾶτ]. παθηβίθα5)] ρογὶπαᾶδ 
[νῖθ ΚΑΙ] ρροβ] υἱσίμεὶ οοίο. 

18. ΑΡΟΙΙΟΝ. 46 ῥτόποπι. Ρ. θῦ, 16 βομποῖά, χαὶ Φερεχύδης ἐν τῆι 
Θεολογίαε καὶ ἔτι .. ἐν τοῖς Περὶ ἀστρονομίας καὶ ἐν τοῖς 
ὑπολειπομένοις συντάγμασι συνεχέστερον χρῶνται τῆι ἐμεῦ 

χαὶ ἔτι τῆι ἐμέο. ΜΕ]. ἔν. 298. 

14. ὕΒΕΒΕΕΒΤῈ ὉῈΒ. ΡΑΒΑΡΕΟΜΑ ΖῈΕ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΗ. 

1. σιπευν. ΙΧ 0, 8 (νρ]. ΙΧ δ, 41 46 παϊμγαϊάδιι8 αἰρέοηλ γεδι8 ὙΠπαῖεβ 

Μιερῖιδ, Απασασογαβ ΟἸαζοριοηῖιβ, Ῥμίπασογαβ ϑαριῖιδ, ΧοΗορλαθδ8. Οοἱορῆο- 
πὗμι8, Τὴ. Ανάονιἐο8 γαΐίομεβ, φιῖδιιϑ θα γοὸβ παΐμγα τογηι συϑενγ αν θηξμν χιθηι- 
αἀηιοαμηιοιήψιιε οἤδοθ παδεαπέ δαοοφιἑαίαβ γτεϊ μοί, σχιογα ἐπυθηΐα 
δϑεομξὶ δἰ ογι (ογβι8) δὲ οὐὸ οοοαϑι5 ἐεηιροδα μερίψιο βἰφσηϊβοαΐμδ Εμάοαλιβ, Ῥλιμίονιον, 

ΨΙ---«. ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΒΟΗΕ ΒΟΗΒΙΕΤΈΕΝ. 

ΨΙΠ 8. ΜΕ ΛΉΗΝ οὐδ ΑΘΤΒΟΝΟΜΙΕ ΒΑΜΤ ΤΑΕΈΪ,. 
12, Ὺὲὰς οἰ) αὮν 1)οπιοκν 5 δοδίσιἑ αἰ 82 σονδηπίσῆθη ϑαΐγεη 

γε 28 δομαϊίπιοπαίδη. 

18. Μοίπογ. 



φ΄ι 

10 

1 

Β, ῬῪ, 12---ἴ4 [ΡΑΒΔΡΕΟΜΑΊ 409 

Οαϊήρριι, Μείο, Ρρρια, Ηϊρραγοῖμιβ, Αγαΐμβ ὁδέογίψι δα; αϑίγοϊοσία ραγα- 
ρεφπαΐογωηι αἰδεὶρ᾽ἰηῖβ ἐηυθηογινὲ δὲ δαβ ροϑέεγὶ8 δαυριἸοαΐαβ γοϊιιονμηΐ. 

2. ΕῦΡΟΧ. 815 ΔΒΌΟΗ. 60]. 22, 21 [ρ. 26 ΒΙ258.] Εὐδόξωι Δημοχρίτωι χει- 
μεριναὶ τροπαὶ ἀϑυὺρ ὅτὲ μὲν χα ὅτὲ δὲ ι9; 38,3 ἀπὸ ἰσημερίας μεϑοπωρινῆς 
ἐπὶ χειμερινὰς τροπὲς Εὐδόξωι ἡμέραι 9β, 4-τ-ωὧι ἡμέραι ρα... .; ἀπὸ τροπῶν 
χειμερινῶν εἰς ἰσημερίαν ἐκρινὴν Εὐδόξωι καὶ 4---ὧἱ ἡμέραι ῥα, Εὐχτήμονι ρβ. 

8. [(ἀἜἘμΜιν.] ἰβαρ', (Καϊοπᾶθν ϑένγα δὺβ ἄθῃ 2. 7. ν. Ἀγ.) Ρ. 218, 14 Μαηΐν 
(ΒΚουρίοη} ἐν δὲ τῆι ὃ ἡμέραι δημοκρίτωι Πλειάδες δύνουσιν ἅμα ἡλίωι" 
ἄνεμοι χειμέριοι ὡς τὰ πολλὰ καὶ ψύχη ἤδη χαὶ πάχνη᾽ ἐπιπνεῖν φιλεῖ" 
φυλλορροεῖν ἄρχεται τὰ ὀένδρα μάλιστα. 

Ρ. 220, ὅ ἐν δὲ τῆι ιγ 4-τωτε Αὐρα ἐπιτέλλει ἅμα ἡλίωι ἀνίσχοντι" καὶ 
ὃ ἀὴρ χειμέριος γίνεται ὡς ἐπὶ τὰ πολλά. 

Ρ. 222, 9 (ϑομᾶϊχο) ἐν δὲ τῆε ἐς 4--οὧἱ ᾿Αετὸς ἐπιτέλλει ἅμα ἡλίωι" καὶ 
ἐπισημαίνειν φιλεῖ βροντῆι καὶ ἀστραπῆι καὶ ὕδατι ἢ ἀνέμωι ἢ ἀμφότερα ὡς 
ἐπὶ τὰ πολλά. 

Ρ. 224, ὅ (ϑέθίῃθοοκ) ἐν δὲ τῆι εβ 4--ωι νότος πνεῖ ὡς (ἐπὶ τὰ πολλά). 
Ρ. 224,22 (δ᾽ δββθιτηδπη) ἐν δὲ τῆι γ Εὐχτήμονι.... ὑετία. 4-- ὧἱ ἄλογ- 

χος ἱπεζαδέμβ ν6]. ἴτ. 166: ἄλοχος ἃ. Η438.], χειμών. 
Ν Ρ. 220,4 ἐν δὲ τῆι ις 4--οὧἱ ζέφυρος πνεῖν ἄρχεται χαὶ παραμένει. ἡμέραι 
γ καὶ μ ἀπὸ τροπῶν. " 

Ρ. 220, 15 (ΕἼΒΟΙ6) ἐν δὲ τῆι ὁ 4---οὧἱ ποικίλαι ἡμέραι γίνονται ἁλχυονί- 
ὁες χαλούμεναι. Ξ 

Ρ. 226,28 ἐν δὲ τῆι ιό 4---ωι ἄνεμοι πνέουσι ψυχροί, οἱ ὁρνιϑίαι κα- 
λούμενοι, ἡμέρας μάλιστα ἐννέα. 

Ρ. 228,23 ΟΥ̓ΤΑἀ 6.) 4--ὧ Πλειάδες χρύπτονται ἅμα ἡλίωι δύνοντι καὶ 
ἀφανεῖς γίνονται νύχτας μ. 

Ρ. 282,10 (ἀν πρ6) ἐν δὲ τῆι τ 4-τωι ὕδωρ γίνεται. 
Ρ. 232,21 ἐν δὲ τῆι χϑ 4--οἱ ἄρχεται ᾿Ωρίων ἐπιτέλλεινοκαὶ φιλεῖ ἐπι- 

σημαίνειν ἐπ᾿ αὐτῶι. 
4, Ῥταν. ἢ. ἢ. ΧΥΤΗ͂ 281 Ὁ. ἑαϊοηι ξμξιναηι Ἰυϊδηιθηι αγδὶἐναΐμν φιαῖῖδ γμογὶξ 

δγιώπαθ αἴε8 δὲ οἷἰγοα ομῆὶ ἱεγηΐ, ἐΐθηι 8οϊβεϊέϊο αἀεϑίαίοηι; νοὶ. ΤΒΘΟρν. 4. ἤ. ἀ6 
βῖρῃ. 51. [Αὐ8 ΡΙ΄η. ἄστοῖ ΑΡαϊοὶπθ αθοροη. 1 ὅ, 8.} 

812 ἀεῖη οοπδβοηίμιι, χιοα εδὲ γαγίθη, ῬΙρριβ... Πεηιοονἐξμ8, Ἐμάᾶο- 
αἰ ΠΠΠ71 Καὶ. ἴβο. οοἶ.; 28. δορί. Οαροϊϊαηε πιαῤιζίγιο ἐασονὶγὶ οὐ 11] Καὶ. [29. βορὰ} 
Ἡαεάοϑ. 

ὅ. ὅσηοι, Ἄροιι, ἤπον, Β 1098 Ζεὺς δ᾽ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν 
ἀῆναι, ὕδατι σημαίνων ὀιερὴν ὁδὸν ᾿Αρχτούροιο᾽. τοῦτο δὲ ἔφη, ἐπεὶ κατὰ τὴν 
ἐπιτολὴν τοῦ ᾿Αρχτούρου σφοδροὶ καταχέονται ὄμβροι, ὥς φησι 4. ἐν τῶι 
Περὶ ἀστρονομίης καὶ Ἄρατος [ῬΏδθη. 144]. 

θ. Οἰορη ΟΑΙΈΕΝΡ, ἱπ γὰσθβ ἀθ οϑέ. οᾶ, ὙΥ̓ δοῖβη." ρ, 151, 18 χαὶ ταῦτα 
μὲν ὃ Κλωόιος ἐκ τῶν παρὰ Θούσχοις ἱερῶν πρὸς λέξιν" καὶ οὐχ αὐτὸς μόνος, 
ἀλλὰ μὴν καὶ Εὐδοξὸς τε ὃ πολύς, Δημόκριτος πρῶτος αὐτῶν, Βάρρων τε 
ὃ Ῥωμαῖος χελ. 

1. ῬτΌΣΕΜ. ἀρραιϊξ. ορῖορ. Θθοηᾶα Ὁ. 215, 1 χαὶ τούτων ἀνέγραψα τὰς 
ἐπισημασίας καὶ χατέταξα κατώ τε Αἰγυπτίους καὶ Δοσίϑεον..... δημόκρι- 
τον. τούτων δὲ “ἰγύπτιοι ἐτήρησαν παρ᾽ ἡμῖν ... Δ. ἐν Μακεδονίαι καὶ Θραίχηι. 

Ρ. 218,19. ΤΒοίΝ εξ [14. Βορ!.}] ... 4--ωὧἱ ᾿Αβδηρίτηι ἐπισημαίνει καὶ χελι- 
ϑὼν ἀφανίζεται. 
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Ρ. 21ὅ, 18. ΤΟΙΣ χϑ [26. Βορι} 4---ωῶι ὑετὸς χαὶ ἀνέμων ἀταξία. 

Ρ. 211,18. ῬΒΔΟΡΝ ἢ (δ, ΟΚΕ] 4---οἱ χειμάζει" σπόρου ὥρα. 
Ρ. 220,18, Αὔγτ Γ [29. ΟΚΕ] 4--ὧἐε ψύχη ἢ πάχνη. 
Ρ. 228, 14. Αὔιντ ἐξ [18. Νον.) 4--ὧἰ χειμὼν χαὶ χατὰ γὴν καὶ κατὰ 

ὅ ϑάλασσαν. 
Ρ. 221, δ. Οδοίδκ «ἁ [21]. δον.) 4--ὧἦτἐ ὁ οὐρανὸς ταραχώδης καὶ ἡ ϑά- 

λασσα ὡς τὰ πολλά. Ν 
Ῥ. 229,10. Οδοίαικ 8 [5δ. [)62.] 4---οὧἱ χειμών. 

Ρ. 380, 11. Οδοίαϊς τ [10. 1)62.] 4 --ὧἐε βρονταί, ἀστραπαί, ὕδωρ, ἄνεμοι. 
1 Ρ. 238, 8. ὙΥθὶ αὐ [21. θ62.} 4--ωὧτ μέγας χειμών. 

Ρ. 233,16. Ὑγθὶ γ [29. 1)62.] 4 --ὧι ἐπισημαίνει. 
Ρ. 284, 20. ΤΥθὶ 8. [4. Φδηυ87] 4---ὧὐὲ νότος ὡς τὰ πολλά. 

Ρ. 231,11. Τυθὶ αὶ χε [20. 74:.] 4-τωι ἐφύει. 
Ρ. 238,6. Τυδὶ χϑ [24. ὅ45.} 4--ὧἐε μέγας χειμών. 

15 Ρ. 240,12. ΜρΟΝῖν β [6. Εοῦτ.) 4-τ-ωὧωτε ζέφυρος ἄρχεται πνεῖν. 
Ρ. 241,6. Μοοδιῖν ἐδ [8. ΕΘὈγ.) 4 --ὧτἐ ζέφυρος πνεῖ. 
Ρ. 248, δ. Μοοδν 1 [24. ΕΘΌγ.] 4-τ-ωι ποικίλαι ἡμέραι αἱ καλούμεναι ἃλ- 

χυονίδες. 
Ρ. 245,1. Ῥμδπιθποίι ἑα [1. Μᾶτ] 4--ὧε ἄνεμοι ψυχροί" ὀρνιϑίαι ἐπὶ 

20 ἡμέρας 9. 
Ρ. 246,16. Ῥμαπιθποίι αβ [18. Μᾶτ2) 4--οὧἐ ἐπισημαίνει, ἄνεμος ψυχρός. 
Ρ. 241, 18. ῬΒδιτησΝ αἰ [21. Μᾶγ2] 4---οὧἱ ἐπισημαίνει. 
Ρ. 252, 2. ῬΒαιτασίηὶ χϑ' [24. ΑΡ]] 4-τωι ἐπισημαίνει. 
Ρ. 268, 10. Ῥαγπὶ γ [28. Μ]]} 4 --ὧι ὑετία. 

δ Ρ. 269, 9. Ῥαγπὶ ϑ [8. }π|] 4--ωε ὕδωρ ἐπιγίνεται. 
Ρ. 262,19. Ῥαγηΐ χῃ [22. δι η]} 4--οἱ ἐπισημαίνει. 
Ρ. 268, 18. Ἐρίρῃηὶ ὁ [28, Φπη}} 4---ὧι ζέφυρος καὶ ὕδωρ ἑῶιον, εἶτα βο- 

ρέαι πρόδρομοι ἐπὶ ἡμέρας ζ. 
Ρ. 261,4. Ἐρίρμὶ χβ (16. 10} 4--ῶὧὶ ὕδωρ, καταιγίδες. 

30 Ῥ. 268,21. Μοβοιί β [26. 7.}}} 4--ωε, Ἱππάρχωι νότος χαὶ χαῦμα. 
Ῥ. 211,22. Μοβουΐ ὡς [19. Αὐρσαβι) 4--ὧἐ ἐπισημαίνει ὕδασι χαὶ ἀνέμοις. 

8, Ιοάλνν. ἴυ"}. ἀθ πιϑπβ. ΠΥ 10 ἢ. (Καὶ οηἀουὴ 

Ρ- 18, 16 ΥΥ ἄμϑοι, [9 8η.15.} 4--ος δὲ τὸν λίβα μετὰ ὄμβρου φησὶ γίνεσϑαι. 
Ῥ. ἴ9, δ [Φ4η. 18. 4--τ-ος λέγει δύεσϑαι τὸν Δελφῖνα καὶ τροπὴν ὡς ἐπὶ 

8ὅ πολὺ γίνεσϑαι. 
Ρ. 19,16 [ὅ4π. 23... 4--ος ἄνεμον λίβα πνεῦσαι λέγει. 

Ρ. 109, 8 [Μᾶγ 11.) ἐν δὲ τῆι ἡμέραι τῶν Βαχχαναλίων 4--τ-ος δύεσθαι 
τους Ἰχϑύας λέγει. 

Ρ. 159, 16 (δορί. 21 ἐν ταύτηι τῆι ἡμέραι ὃ Δ. λέγει ἐναλλαγὴν ἀνέμων 
40 συμβαίνειν χαὶ βροχῆς ἐπιχράτειαν. 

Ρ. 168, 10 [(0Κι.61] ὁ 4--ος τοὺς ᾿Ερίφους ἀνίσχειν καὶ βορρᾶν πνεῖν 

διισχυρίζεται. 
Ῥ. 169, 8 [Νον. 25.) ὁ 4---ος λέγει τὸν ἥλιον (ἐν) Τοξότηι γίνεσθαι. 

ΥΙΠ 4. 43121.4.4. ΚΑ ΕΨΥΟΡΑ͂Ι. 

45 Εἶπα ἅμιλλα χλεψύδρας {καὶ οὐρανοῦ) Υεὶ. Ατϑ Επάοχὶ οοἱ. 

14, 18 Ρ. 21 ΒΙδβε. 



Β, ΕᾺ. 15---11. 411 

ΙΧ 1. ΟΥ̓ΡΑΝΟΓΡΑΦΙΗ. 5 

2. ΓΕΩΓΡΩΑ͂ΦΙΗ. 

16. ΑΘΑΤΗΕΜ. 1 1, 2 εἶτα ἰπδοὰ Απαχἰπιαηᾶθν (νρὶ. Κ. 16 π, 6), 
Ἡοκαίαϊοβ, Ἠθ)]ΔηῖΚο8)] “αμάστης ὅ Σιγειεὺς τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν 1 

5. Ἑχαταίου μεταγράψας ττερέσιλουν ἔγραψεν" ἑξῆς 4. καὶ Εὔδοξος 
χαὶ ἄλλοι τινὲς γῆς περιόδους καὶ τεερέτελους ἐτεραγματεύσαντο. 
οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ τὴν οἰχουμένην ἔγραφον στρογγύλην, μέσην δὲ 2 
κεῖσϑαι τὴν Ἑλλάδα καὶ ταύτης “ελφούς" τὸν ὀμφαλὸν γὰρ ἔχειν 
τῆς γῆς. πρῶτος δὲ 4΄. πολύπειρος ἀνὴρ συνεῖδεν, ὅτε προμήχης 

ἐστὶν ἡ γῇ ἡμιόλιον τὸ μῆχος τοῦ πλάτους ἔχουσα᾽ συνήινεσε 
τούτωι χαὶ 4Φηικαίαρχος ὅ Περιπατητιχός. 

ΙΧ 8. ΠΟΧΟΓΡΑΦΙΗ. εὶ. Ὁ δ. 

4. ΙΚΤΙΝΟΓΡΩΦΙΗ. 

Βοχίρῃῦ 519} Ὠἰθγαῦῖ Ἄάαταυν. ΥΠ1 ρυ. 11 πῶρφμα ργίπιρη Αγφαϊϊιανοῖμιϑ 
15 Αἰδιεηὶδ. . . ϑοαθηαηιν δοὶϊὲ εὲ ἀδ δα οογανρπημθηξαγίμενν γοϊφυῖέ. δὰ 60 φιοηε δὶ Ὁ. οἱ 

Απαχαφογαθ ὧδ οαἴθηιὶ τὰ βογίρϑβεγιθι ὃ Ὑ αὶ. 8. 812, 6 υπᾶὰ Ὀαπίδη. ορί. οά. 
Ε, βόβοθηθ (Β. 1891), Απ}. Κ. 28, 10, 

1 Φ 

Χ, ΧΙ. ΜΟΥΣΙΚΑ͂. 

ΧΙ. ΠΕΡῚ ΡΥΘΜΩΝ ΚΑ͂Ι ΑΡΜΟΝΙΗ͂Σ. 
20 16. ΜΑτυσῦβ ΤΉΒΟΘΟΒ. ἀθ τηθϑίσ, Ρ. 19 πιδίγμηι ἀαοίψ οι. ἤδαα- 

πιδίγιηι ἱπυεπίι ργϊπιέμδ αὖ ΟΥρῆδο Οὐ ας αἀεϑογὶί, ἢ. α Ἡδμδαθο. 

Χ 2. ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΣΙΟΣ. 

11. Οἴσ,. ἀθ οταῦ. 1 4θ, 194 5α6ρ6 επΐρι αμαϊυὶ ροφίαπι δοπίι π6- 

πιποηι (Ἰὰ φιοᾶ α Ῥεμιοογίίο οἰ ΡΙαίοπα ἐπ βογίρεβ γοοίμπι 6666 αἷ- 
25 οἰ) δἷπὸ ἱπαπιπιαϊίοηθ ἀπήπογιηι Θαϊδίογα ρο886 δἰ δἰπδ φμοάαηι αὐ- 

αίμ φμαδὶ Γιγογὶδ. ἀ6 αἰνίη. 1 38, 80 ποσαί δηΐηι δἷπε {ωγογα ἢ. 

ΙΧ 2. ΑΕΟΘΒΑΡΗΓΙΕ οὐος ΕΒΟΠΜΒΟΗΙΕΈΌΝΟ. 

15. δίο Εγαδς οὶ πίοπὶ γωπᾶ, ϑοπάσγη ἰἅποιοῦ σερίγεοκί; ἐῆγα 

ἄπο δοίγαρε ἀα8 ἀαπαογπαϊδασδα ἀοΡ Βυοἷί6. 

Χ. ΧΙ. ΡΗΙΠΟΙΟΟΘΊΒΟΗΕΞΒ ΒΟΗΕΒΙΕΤΕΝ, 

ΧΙ. ὕβδεξε ΒΗΥΤΗΜΕΝ ΝῸ ΠΑΒΜΟΝΙΕ. 

106. Νασὴ Ὁ. δαί Ἡμϑδαϊος ἄφη Ηοχαπιθίον ον πάθη. 

Χ 2. ὕβεξ ΡΟΕΞΙΕ. 

11. Κοὶπ Ῥίοδίον δοὶ οἶα οἰποη σοιυίδδεπ Ῥαϊηδίηπ χὰ ἀδηκοῆ, 
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ψιεοηιψμαηι ροοίαηι πασημῆι 6556 ρό586, φιοῦ ἰάφηι αἰοσὶί ῬΡιαίο. Ἠοπατ. 
ἃ. τί. ροοϑὺ, 29ὅ ἑησεπίμπι πιίδογα χμῖα ζογίμπαίίμε αγίς ογοαϊί οἰ 6α- 
οἰμαϊέ βαποβ Ἠεϊίσοπο ροδίας δεπιοογίξμς οἰς. 

ΨΊΙ]ϑίοὴ Ἰἀθη ἰβο τ ἔν, 18, 

18, Ομεμ. βύγοιῃ, ΨῚ 168 Ρ. 827}. χαὶ ὁ 4. ὁμοίως {πὶθ ῬΙαίο 
ἴοι ὅ848]) ἱποιητὴς δὲ ἅσσα μὲν ἂν γράφηι μετ᾽ ἐνθου- 
σιασμοῦ καὶ ἱεροῦ πνεύματος, χαλὰ κάρτα ἐστίν". Ὑεϊὶ. 
ἔν, 21. 112, 119. 

Χ 8. ΠΕΡῚ ΚΑ. ΟΣΥΝΗ͂Σ ἘΠΕΩΝ. 

4. ΠΕΡΙ ΕΥ̓ΦΏΝΩΝ ΚΑ͂Ι σ“ὙΥΣΦΏΝΩΝ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ. 

19. ΕΥΒΤΑΤΗ, δὰ ΓῚ ῥ. 370, 16 τὸ γάμμα στοιχεῖον γέμμα 

φασὶν ἴωνες χαὶ μάλιστα .7., ὃς χαὶ τὸ μῦ μῶ λέγει [8 ῬΒοξίαβ, 
ἄρβεθῃ ΟἼ]οββο μῶ: τὸ μῦ στοιχεῖον .7. οΥΒΑ] θη]. 

20. ΚΕΐΟΗΟΙ, τ᾿ ΘΙΟΝΥΒ. ΤΉΒΑΟ. Ρ. 184,8 δὲ, ἩΠΔορ. τὰ ὀνόματα τῶν 
στοιχείων ἄχλιτά εἰσιν... παρὰ “ἡμοχρέίτωι δὲ χλίνονται" λέγει 
γὰρ δέλτατος χαὶ ϑήτατος. 

ΧΙ 1. ΠΕΡῚ ΟἼΜΗΡΟΥ ἢ ΟΡΘΟΕΠΈΙΗΣ ΚΑ͂Ὶ ΓΗΏΩΣΣΕΩΝ. 

21. Το 80,1 [Π 109, 21 Ατηΐπ] ὁ μὲν “1. περὶ Ὁμήρου φησὶν 
οὕτως᾽ Ὅμηρος φύσεως λαχὼν ϑεαζούσης ἐπέων χόσμον 
ἐτεχτήνατο πιαντοίων᾽, ὡς οὐχ ἐνὸν ἄνευ ϑείας χαὶ δαιμο- 

γίας φύσεως οὕτως καλὰ χαὶ σοφὰ ἔτη ἐργάσασϑαι. Μεὶ. ἔτ. 18, 
22, ῬΟΈΡΗΥΕ. αυδοβὺ, Βοιη. 1 274, 9 βοιγαα, [χὰ Φ 262] οἱ δὲ κατε- 

ψεύσαντο τοῦ ποιητοῦ ὡς 'μελανόστου᾽ ὑφ᾽ ἕν ὡς Ὀρέστου 
εἰρηχότος διὰ τὸ χαὶ “]]ημόχριτον ἱστορεῖν ἐπεὶ τοῦ ἀετοῦ τὰ ὀστᾶ 
μέλανα εἶναι καταψευδόμενοι τῆς ἀληϑείας. 

18. αβ ἱπυοθῦ οἷη ΠΙΟμίου σοπὶ οί ἀπά ἄθπ Ποὶ ρθη Οἰοἰβίθ 

δοϊθθθη Βομγοὶ δέ, ἀ88 ἰδὲ ρϑνῖββ βοιδῃ. 

Χά. ὕβεξῃ ΟΗΙ, ΝῺ ὕβΒΕΙ, ΚΙΙΝΟΘΈΝΘΌΕ ΒΟΟΒΒΤΑΒΕΝ. 

19. αϑιμπια (δέαίἑ Οαηιηια), Μῦ (βίαι ἤν). 

90. 165 ΠοΙίββ, ἄθα ΤἼθίδβ. 

ΧΙῚ. ὕΒΕΒ ἨΟΜΕᾺ οὔον ΠΒΕΒ ΒΡΒΑΟΗΒΙΟΗΤΙΟΚΕΙΤ νὴ 
ὈΌΝΚΙ ΜΟΒΤΈΕΚΒ. 

21. Ηοπιοῦ, ἄθιη οἷῃ σδυ  ]οῆθβ ΤΑΙθαῦ σὰ ὑθι] πσαγά, φἰπηπηθγὲθ οἰπθὴ 

Ῥγβοβίθαυ παδηπὶρία! ρον (θα! μίθ, 
9, }. δϑογιολιοί, (ον Αα]ο μαδε ἐοϊναγζε Κποσδθη. 
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28. Βοπου,. Ηομ. ἃ χὰ Η 390 τὸ “ὡς “ρὶν ὥφελλ᾽ ἀπολέσθαι 
εἴτε καὶ τοῖς Ἕλλησιν εἰς ἐττήχοον λέγει ὁ χῆρυξ πρὸς τὸ συγγνω- 
μονεῖν τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν ὡς χαὶ αὐτοῖς ὀργιζομένοις, εἴτε καϑ'᾽ 

ἑαυτὸν καὶ ἠρέμα, ὡς “΄. ἀξιοῖ ἀτιρεπὲς ἡγησάμενος τὸ φανερῶς 

λέγεσϑαι, ἀμφότερα προστιχτέον. 
24. ἘΌΒΥΤΑΤΗ. σὰ ὁ 870 Ρ. 1784 ἐστέον δὲ ὅτι ἐς τοσοῦτον ἠξιώϑη 

λόγου τοῖς τταλαιοῖς ὅ εὐνοϊκὸς οὗτος δοῦλος Εὔμαιος, ὥστε χαὶ 

μητέρα αὐτοῦ ἐξευρίσχουσι. 4. μὲν Πενέαν, Εὐφορίων δὲ 
Πάνϑειαν, Φιλόξενος δὲ ὁ Σιδώνιος 4 ανάην. 

Ὡῦ. --- τὰ μὶ θ5 Ρ. 1718 ἀμβροσίαν δὲ τὰς ἀτμέδας αἷς ὃ ἥλιος 

τρέφεται, χαϑὰ δοξάζει χαὶ 4. 

ΧΙ 2. ΠΕΡΙ͂ ΖΦ ΟΙσΉΗΣ. 

8. ΠΕΡΙ ΡΗΜΟΗΤΩΝ. 

26. ῬΕΟΟΙ,. ἴῃ Οταί. 16 Ρ. 6 Βοίββ. ὅτε τῆς Κρατύλου δόξης γέγονε 
Πυϑαγόρας τε χαὶ ᾿Ἐπίχουρος, 4΄. τε καὶ ᾿Αριστοτέλης τῆς Ἕρμο- 
γένους... Ρ. 7 διὰ δὲ τοῦ ϑεμένου τὰ ὀνόματα τὴν ψυχὴν ἠινέτ- 
τετὸ [ῬΡγίβαροταβὶ, ἥτις ἀπὸ νοῦ μὲν ὑπέστη" καὶ αὐτὰ μὲν τὰ 
πράγματα οὐχ ἔστιν ὥστιερ ὅ νοῦς πιρώτως, ἔχει δ᾽ αὐτῶν εἰκόνας 
χαὶ λόγους οὐσιώδεις διεξοδιχοὺς οἷον ἀγάλματα ἶνεὶ. Ὠϑιποκτεῖς 
ἔτ, 142] τῶν ὄντων ὥσπερ τὰ ὀνόματα ἀπομιμούμενα τὰ νοερὰ 

εἴδη τοὺς ἀριϑμούς" τὸ μὲν οὖν εἶναι “τᾶσιν ἀττὸ νοῦ τοῦ ἑαυτὸν 

γινώσχοντος χαὶ σοφοῦ, τὸ δ᾽ ὀνομάζεσϑαι ἀπὸ ψυχῆς τῆς νοῦν 

μιμουμένης. οὐχ ἄρα, φησὶ Πυϑαγόρας, τοῦ τυχόντος ἐστὶ τὸ ὀνο- 

ματουργεῖν, ἀλλὰ τοῦ τὸν νοῦν ὁρῶντος χαὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων" 

φύσει ἄρα τὰ ὀνόματα. ὃ δὲ 4. ϑέσει λέγων τὰ ὀνόματα διὰ 
τεσσάρων ἐτειχειρημάτων τοῦτο χατεσχεύαζεν᾽ ἐχ τῆς ὁμωνυμέας" 

τὰ γὰρ διάφορα πιράγματα τῶι αὐτῶι καλοῦνται ὀνόματι᾽ οὐχ ἄρα 

φύσει τὸ ὄνομα" χαὶ ἐχ τῆς πολυωνυμίας᾽ εἰ γὰρ τὰ διάφορα ὀνό- 
ματα ἐπὶ τὸ αὐτὸ γαὶ ἕν πρᾶγμα ἐφαρμόσουσιν, καὶ ἐπάλληλα, 
ὅτεερ ἀδύνατον" τρίτον ἐχ τῆς τῶν ὀνομάτων μεταϑέσεως. διὰ τί 

γὰρ τὸν ᾿Αριστοχλέα μὲν Πλάτωνα τὸν δὲ Τύρταμον Θεόφραστον 

μετωνομάσαμεν, εἰ φύσει τὰ ὀνόματα; ἐχ δὲ τῆς τῶν ὁμοίων ἐλ- 

λείψεως᾽ διὰ τί ἀπὸ μὲν τῆς φρονήσεως λέγομεν φρονεῖν, ἀπὸ δὲ 
----'’....--Ἐς ὁ -ἙὁἙὁἙὁἙὁἙἙ.Ἔο.---.---ς-.---Ἐὁ-.-...-.-. 

28. Ηοπιογς Ἡογίο: ,,Ο0 τη ᾶν᾽ ὃν ἀοοῖ γον σοδίογϑοηκ (Αἰοσαπαρτ) 

φργίοδι αὅογ Ποροϊα Γ δἰσὴ υσια ἰοῖδα, τυὶς ἢ. πιοῖπέ, ΟΥ̓ 65 Γὼγ τπ- 

δομίοκιίοῦ Ὠᾶϊέ, αἀἴθδ6 Ῥογίο οὔεπ αἰδζδργοἢ θη. 

94. }. ποηπέ ἄθς Ειμπιαῖος Ἡμίίον Ῥεπία (Αγηνμ). 
20. πίον" Απιῦγοσία νογδίοδέ αμοἢ 7). αἰ βᾷηδίθ, υοῦ ἀσπθη οἱοἢ 

αἷθ ϑόηπα πᾶδγί. 
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τῆς διχαιοσύνης οὐχέτι παρονομάζομεν; τύχηι ἄρα καὶ οὐ φύσει 
τὰ ὀνόματα. χαλεῖ δὲ ὁ αὐτὸς τὸ μὲν πρῶτον ἐπιχείρημα πολύ- 
σημον, τὸ δὲ δεύτερον ἰσόρροπον, {τὸ δὲ τρίτον μετώνυ μοῦ), 
τὸ δὲ τέταρτον νώνυμον. 

ΧΙ 4. ΟΝΟΜΑΩΗ͂ΣΤΙΚΩΝ. 

[ΒΘ ΣᾺ} ἔθμ!ε, οὐονς Ὀνομαστιχόν.] 

ΧΙ. ΧΙΠ. ΤΕΧΝΙΚΑ͂. 

ΧΙ1. ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ. 
γε ὶ. Ηϊρροκγαίοβ Προγνωστικόν. [πὶ ΚΙοβίος Βιϑίομβθηδι θ 6888 

ἤδη δοοογἑ Ῥγοσπορίίοα Ηἰπίον ἃ. Κρ δίας Ῥὶπαϊοίαπὶ νρὶ. Ἔδοκοι 
Ολίδ]. ὈΪ5], ἀπύᾳα. θ, 160 Ρ. 8, 6 ἀθῃΐα}}8. ἀπθομῦ, πῖθ αἴθ “Ζημοκχρέτου 
Σφαῖρα ἀθ8 Τωοἰάθπον Ῥδρ. πύθῃ ἔν, 800 π. 20. 

ΧΙ 2. ΠΈΡΙ ΖΙΑ,ΙΤΗΣῊ “ΙΑ͂ΙΤΗΤΙΚΟΝ. 
γε. Ηῖρρ. Περὶ διαίτης Απ. [ὙἹ 4601.] εἰ μέν μοί τις ἐδόκει τῶν πρὸό- 

τερον συγγραψάντων περὶ ὀιαίτης ἀνθρωπίνης τῆς πρὸς ὑγίειαν ὀρϑῶς ἐγνω- 
κῶς συγγεγραφέναι πάντα διὰ παντὸς... ἱχανῶς ἂν εἶχέ μοι... τούτοισι 
χρέεσϑαι... νῦν δὲ πολλοὶ μὲν ἤδη συνέγραψαν χτλ. 

ΧΙἧ 8. ΤΗΤΡΙΚΗ ΓΝΏΜΗ (ΓΝΩΠΙΠΗΣ Αομρου). 

4, ΑἸΤΙΑ͂Ι ΠΕΡῚ ΑΚΑ͂ΙΡΙΩΝ ΚΑ,,Ὶ ἘΠΙΚΑ͂ΙΡΙΩΝ. 

ΧΙΠ 1. ΠΕΡῚ ΓΕΩΡΓΙΗ͂Σ Η ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ. 

ΨΆΒΒΕΟ τυτυβε 1 1,8. [ἀαγαθβ Οοϊαπι. 11, 1] φιὰ σγάδοθ βογίρϑογι αἀἰδρεγδίμι 
αἴδι (6 αἴΐα τὰ ἰδοὶϊ. ταβυίοα) δρξ μία φαηὶ φιϊπφιασίπξα ... 6 μ᾽ Ἰοβορλίβ 
Τεμιοογ ἐμ μ᾿μϑίσιϑ. Οοιπτμεταια ἀθ στ. ταβὲ, 1 ργαϑῖ. 82: αοοράϊέ ὅμα φιοά {{|ὲ 
φυδὴὶ ἢ08 ρεγζεοίμηι 6886 υοἴνηναιβ αφγϊοοίανι, δὲ φιϊάθην αὐ οοηδιρνμαΐας πον 
δὲἐ δὲ ἐπ τρσεγϑα γόγα παΐεγα βαφαοϊἑαίενι Τοηιοονγ ἢ υοἱ Ῥμέπαφοναε [πο] 
ἡιογὶέ οοηιϑεοιμϑ οοῖ. 

21. Οοιμμ. ΠῚ 12, δ: σέ γϑρίοποηι ψμαρι ἐρδοίαγ 6 ἀθϑδαπί υἱπδαῦ 

υδίιδ δε αἰδοοηδίο.. .. Ῥοηιοογίίο οὐ ἤαφσοπε ἰαμααρέδιδ σαεὶὶ ρίασαπι 

δθρίθηΐγοπαϊθηι, φμῖα Θαϊδεμιαπί δὲ δεδθοίας {6 αοίβεπαδ βογὲ υἱπεας 

μας ἑαπιοπ δοπίίαίς υἱπιὴ δ ρΟΓ ΘΠ ἔμ. 

ΧΙ 8. ὕΒΕΒ ΙΕ ὙΟΒΤΕΗ. 

26. }. τρίογδοπδίαδέ ταθαγάθυθρθ, μ᾽ θομ θθἀθαΐθηθ, ὑπιρθηδηπίθ 
Ἡπα ἈΒΡοηδηηὶθ ἢ γίογ. 

ΧΙ. ΧΠῚ. ΤΕΟΗ ΝΊΒΟΗΕ ΒΟΗΕΙΕΤ ΕΝ, 

ΧΙΠ 1. ὕβεῃ ἈΟΚΕΒΒΑΓΤ. 

2. . πιεὶπέ,), αἷε Ἡείπϑογρε δοϊϊ θη παοῦ Νογᾶθη απροϊερέ 

676, γτυδὴ] δἱθ δὸ απὸ ογἐγαρτοϊομδίοη τυῶγάσπ, οἶπο γγεϊ ἰοῦ ἐπὶ ΟΟΓ 

σῶς (65 Ἡεῖηις αἷὸ ογδίε δίθίϊο οἰπζιποἠηιθη. 
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25. Οὐμῦμ. ΧΙ 8, 2 δεπιοογίίι ἐπ δὺὸ ἶδγο χη Θφον φίοοπ 
αρρεϊαυϊέ ραγι ργμδοηίο σοπδοέ 605 ζασογα, φιεὶ πογίς οαίγμαπί 
ημπϊποπία, φιοῦ πεφμθ ἰαίεγα ζαγίσαία ηιασογίθα ὈΦΓΟΉΠαΓῈ ροδεὶΐ 

»ἷωυϊβ αο ἐθπιροδίαξζ διι5 ρει 6 ἱπζεοδίαία, οχμθ ἰαρία βδιίργα γεὶ 

αἰσπεαίοηι ροϑοαί ἤπροπδα. δἱ υϑγὸ αγριρίμηι τιοάιη βαθρίγο φιυς ὑεῖ, 
»Ῥαϊγπιοπῖο 8586 Ορί(8. 

ΧΙΠ 2. ΠΈΡΙ ΖΩΓΡΑ͂ΦΙΗΣ. 

83, ΤΑ͂ΚΤΙΚΟΝ. 

4, ΟΠ ΖΟἸΜΑΧΙΚΟΝ. 

ἘΟΗΤΕ; ΕΒΑΟΜΈΝΤΕ ΑὖΒ ὈΝΒΕΒΤΙΜΜΤῈΝ ΒΟΗΕΙΕΤΕΝ. 

29. ΑΡΟΙΙΟΝ. Οἷξ, ἴῃ ΗΙρρ. Ρ. 6, 29 βοβοθπθ. ταύτης δὲ τῆς ἐμβο- 

λῆς τὴν ἰσχυροτάτην ἀνάγχην τεριεχούσης ὁ Βαχχεῖος τὴν ἐπὶ τοῦ 
μοχλοειδοῦς ξύλου λεγομένην ἄμβην ἐν τοῖς Περὶ τῶν Ἱπποχρα- 
τεέων λέξεων ἐξηγεῖται, ὅτι “ἐν ταῖς λέξεσιν ἀναγέγραπται, ὡς 
“Ῥόδιοι ἄμβωνας χαλοῦσι τοὺς τῶν ὀρῶν λόφους χαὶ χαϑόλου τὰς 
σπιροσαναβάσεις᾽. χαὶ διὰ τούτων φησὶν τεάλιν᾽ ᾿ἀναγέγρατιται δὲ 
χαὶ ὡς ὁ 41. εἴη χαλῶν τῆς ἴτυος τὴν τῶι χοίλωι περιχειμένην 
ὀφρὺν ἄμβην: ΝΜεὶ. Ἑτοΐδη. Ρ. 62, 10 ΚΊοίη. 

2398. ΑΡΟΙ,, ΌΥΒΟ, 46 ργοη. Ρ. 92, 20 βοβῃη, αἱ “εληϑυντιχαὶ (εἶδ) καὶ 
χοινολεχτοῦνται χατ᾽ εὐθεῖαν πρός τὲ ᾿Ιώνων χαὶ ᾿Ἵττικῶν ἡμεῖς, 

ὑμεῖς, σφεῖς, ἔστιν πτειστώσασϑαι καὶ τὸ ἀδιαίρετον τῆς εὐθείας 

παρ᾽ ἴωσιν ἐχ τῶν ττερὶ “ΙΊημόχριτον, Φερεκύδην, χαταῖον. 
80. ΟἸμεμ. Ῥσοίγ, 08 ρ. ὅ9 οὐχ ἀπιειχότως ὅ “1. τῶν λογίων 

ἀνθρώπων ὀλίγους φησὶν ἀνατείναντας --- πάντα «“1|ὰ 
μυϑεῖσθϑαι καὶ πάντα --- πάντων. ϑίτοιῃ. Υ 108 Ρ». Τ09'. ἤδη 
δὲ ὡς εἰπεῖν ὑτε αὐγὰς ὁ «΄. εἶναί τινας ὀλίγους γράφει τῶν 

---τ- οὔτ ΠὖὅΠρΠΠΠἷΠἷἝἷἝἷἝἷ΄΄΄΄΄΄ἷ“ἝἽ͵΄ .-. -----.... . 

28. ὕηκιίωες νον αδγοη αἰογεπίσοη, τοῖσδ ἰΐγε αἀγίεπ ἐπηι αΉ ΓΉ. 

βόϑῆπ εἶπε ἥασιμον αἰ 1 ἰπϊοσεῖπ καππ ἀδηι όσοι πα δίωσηπε πίολί 

δίιαπα μαϊίεη πα εἴπθ δἰδίπογηε ἐγζογάθγί Κορίεπ, αἷς ἄσπι Ῥρογίθ αδὴ 

ϑασἣθ πίοδί οπίδργοοῆοη. Ἡεππ πᾶν σαν εἰποη δία ἤθγοη αιιν.- 

δαι τὰ θη Οαγίθη αἰ πγ θη τνο 6, τυῶγὁ πιαπὶ βεῖπ υἀξογ! σἣθς ἔγχεα 

ἄαχιι ὑγαμοἢ θη. 

ΕΟΗΤΕῈ ἘΒΛΟΜΈΕΝΤΕ ΑΒ ὈΝΒΕΒΤΙΜΜΤΕῈΝ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

29. ΒοΒΠἀταπά. 

294. Ὑγ, ἴμσ, δ'9 (ὠωπχοπίγαλίογίε ΕΌΓΙΘ6Π). 
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ἀνθρώπων, οἱ δὴ ἀνατεένοντες τὰς χεῖρας ἐνταῦϑα ὃν 

[οὗ Επ5οῦ.} νῦν ἠέρα χαλέομεν οἱ Ἕλληνες πάντα Ζεὺς 
μυϑέεταει [μυϑεῖται Ἐκπ58. χαὶ πάνϑ᾽ οὗτος οἷδε -- πάντων. 

80 τῶν λογίων ἀνθρώπων ὀλίγοι ἀνατείναντες τὰς 
δχεῖρας ἐνταῦϑα, οὖ νῦν ἠέρα χαλέομεν οἱ Ἕλληνες" 'πάν- 
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ταζ, φασίν,) Ζεὺς μυϑεῖται καὶ πάνϑ᾽ οὗτος οἷδε καὶ 
διδοῖ χαὶ ἀφαιρεῖται χαὶ βασιλεὺς οὗτος τῶν πάντων. 

81 [60 Ναίογρ) ΟἾεμ, ραθᾶὰ. 1 6 ρ. 100 Ρ,ᾳ ἐατριχὴ μὲν γὰρ 
χατὰ 4ημόχριτον σώματος νόσους ἀχέεται, σοφέη δὲ ψυ- 

χὴν παϑῶν ἀφαιρεῖται. αὶ. Ο 6, 2. 
82 [86 Ν] “--- -- 94 Ρ. 2260. 227ἑῬ, μειχρὰν ἐπιληψίαν τὴν 

συνουσίαν ὅ ᾿Αβδηρίτης ἔλεγεν σοφιστής, νόσον ἀνίατον ἡγού- 

μενος. ἢ γὰρ οὐχὶ καὶ ἐχλύσεις πταρέπτονται τῶι μεγέϑει τῆς ἀπτου- 
σίας [πᾶιη]. τοῦ σπέρματος] ἀνατιϑέμεναι; ἄνϑρωπος γὰρ ἐξ 
ἀνθρώπου ἐχφύεταί τε χαὶ ἀπιοσπᾶται. ἨἩϊΐρρ. τοῦ ΨΙΠ 14 
Ρ. 428 αοι. ἄνϑρωπος --- ἐξέσσυται, φησι (Μοποϊαπιι5) καὶ 

ἀποστεᾶται -- μεριζόμενος. θὅ1ΤΟΒ. ΠΠθ,28 ξυνουσέη ἀπο- 
πληξίη -- ἀνθρώπου. Μεὶ. αι. ΧΥΤ Α δ21, Ριαν. ΚΧΥ͂ΠΙ 58, 
ΟλΕὶ, Αὐπ. τὰ. οἴγοη, 1 4. ΑἸύον Αὐχί, εἴομε Τοιοκτὶς [Εἰρίου], Ὀοὶ Ἐὶ- 
Κατ Ρ. 118,19 ὕ8. [Ὁ. Χ 118] συνουσίη ὥνησε μὲν οὐδέτίοτε, ἀγα- 

πητὸν δ᾽ εἰ μὴ ἔβλαψε. 8. ἀιοι ἔτ, 124. 
ξυνουσίη ἀποτεληξίη σμεχρή" ἐξέσσυται γὰρ ἄν- 

ϑρωπος ἐξ ἀνθρώπου χαὶ ἀποστπᾶται πληγῆι τενε μεὲ- 
ριζόμενος. 

88 [181 Ν))] Ομ. βίγοιι. ΓΝ 151. ρ. 631}, ἔσμεν δὲ τὰ μὲν 

δυσπόριστα οὐχ ἀναγχαῖα τὰ δὲ ἀναγκαῖα εὐπόριστα γεγενῆσϑαι 
φιλαγάϑως παρὰ τοῦ ϑεοῦ. διόττερ ὃ “1. εὖ λέγει, ὡς ἡ φύσες 
τε χαὶ διδαχὴ παραπλήσεόν ἐστι χαὶ τὴν αἰτίαν συντόμως 
“τ-“οοσαττοδεδώκαμεν ἱπεροσαττοδέδωκεν νοτΌ. ΒυτοΒαγά]" καὶ γὰρ -- 
φυσιοτοιεῖ νὼ χαὶ ΠΠΠΕΤΩΝ οὐδὲν ἢ φύσει τιλασϑῆναι τοιόνδε 

80. ν᾿ Ἑξαΐσο δὰ ἘΤΕΌΝ Μᾶπμον [υσὶ. Ῥίοσεπος 8. 849, 2] ογβοῦθα 
ἴτο Ἠδπαρ σὰ ἀθπὶ ΟΥΐθ, τὸ πο} Ἰθ ζίρθπι ΒΘ] θη ἰβοθθηι ργδοροθγϑαοι 
αἴθ Τμαΐρ βίο. θοβπάοι, ἀπ βργθοῦθη ἀδθοϑὶ: Α.1168 ἀθουϊοσί Ζθιβ θοὶ βἰοὰ 
πὰ 4108 υυϑῖββ πὰ ρθε ἀπά πἰτηπιξ σὺ πὰ Κδπηὶρ ἰβὺ οσ ἅδον 41168. 

81. ῖο Ασχηθικαηβὺ μοῖϊὺ αἴθ δογθείθη ἀθβ 1,μοἰθοβ, αἷθ ῬΒΠοβορΒΐθ 

Ὀοέγοϊς αἷθ β'ϑοὶθ σοῦ 1 οἰ ἀθηβομαίέθῃ. 
ὃ. Βοίβο δ ἰδὲ νου ογρθμθπᾶθν βοθ]ασϑηα}}. Ῥθθηπ ἀ8 δ ῃτὲ οἷπ 

ΜϑηβΟΝ δι8 ἀθὴὶ Μίθηβομθη μογϑὺβ πὰ Ἰ᾿δβι βοὴ τσῖθ πϊῦ οἴμϑμι βὅομϊασ 

ἈὈροισθμηΐ 108, 
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ἢ χρόνωι χαὶ μαϑήσει μετατυπωϑῆναι. ΒΚ'ΤοΒ. 1 81,606 [11 218,1. 

“]-τπου. ἡ φύσις -- φύ σιν [50] ποιεῖ. Με. Ἐπαθηὰβ μοὶ Αὐ. ἘΠ}. 
Νῖο. Η. 12 φημὶ πολυχρόνιον μελέτην ἔμεναι, φίλε, καὶ δὴ ταύτην 
ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύσιν εἶναι. 

ἡ φύσις χαὶ ἡ διδαχὴ παραπλήσιόν ἐστι. καὶ γὰρ 
ἡ διδαχὴ μεταρυσμοῖ τὸν ἄνϑρωπον, μεταρυσμοῦσα δὲ 
φυσιειοτεοιξῖ. 

84 ΤῬΑντρ ΡΙῸ]. ΡΒΠο8. σπρ. εβ [νεὶ. Βγαπά. βοβοὶ. ρ. 14}12] χαὶ 
ὥστιερ ἐν τῶι σπταντὶ ὁρῶμεν τὰ μὲν μόνως ἄρχοντα οἷον τὰ ϑεῖα, 

τὰ δὲ καὶ ἄρχοντα χαὶ ἀρχόμενα οἷον τὰ ἀνϑρώπεια (ταῦτα γὰρ 
χαὶ ἄρχονται ἐκ τῶν ϑείων χαὶ ἄρχουσι τῶν ἀλόγων ζώιων), τὰ 

δὲ μόνως ἀρχόμενα ὡς τὰ ἄλογα ζῶια, τὸν αὐτὸν τρόττον καὶ ἐν 

τῶι ἀνθρώπωε μιχρῶι κόσμωι ὄντι κατὰ τὸν Ζ4ημόκχριτον 
ταῦτα ϑεωροῦνται. καὶ τὰ μὲν μόνως ἄρχουσιν, ὡς ὅ λόγος, τὰ 

δὲ καὶ ἄρχονται καὶ ἄρχουσιν ὡς ὅ ϑυμός... τὰ δὲ μόνως ἄρχον- 
ται ὥσπερ ἡ ἐπιϑυμία. ΟΑι, 1Π 241 ἀλλὰ χαὶ τὸ ζῶιον οἷον 
μικρόν τινα χόσμον εἶναί φασιν ἄνδρες τεαλαιοὶ τιερὶ φύσεως 
ἱχανοί. Ὗε]. Απιβτ, ρῃγβ. Θ 2. 252 20, ΝΈΟΘΗΕΡΒΟ ἔγ. 25 Εΐθββ. λοηι- 
ποι χιεαδὶ τπϊπόοῦοηυ τμπαᾶ μη δίοίίαθ φιΐπχμθ, δοὶ οἰΐαμι οἱ ἴμπα.... 

βιδίοπίαπί [ΕἸτηῖο, ΠΠ| ργ. 81. 

“ΦΖΗΜΟΚΡΑ͂ΤΟΥΣ ΦΙΖΟΣΟΦΟΥ ΓΝΩΜ.Α͂Ι ΧΡΥΣΑ͂Ι. 

Ἑοζοηβίουτε πδοῦ Α [οοᾶ, Αὐβϑηϊ, ἰοἱχὲ Ῥα]. ΗοίάοὉ. 356 5. ΧΙῪ ἔ. 1437], 

Τ, [Πμλὰγ. 58, 4 8, ΧΥ͂ ᾧ. 807], Ῥ' [ῬΡαγίβ. βιρρ!. 492) 8. ΧΥ͂ΠῚ ἢ, 11τ] υπὰ ΚΙΟθΑΘαΒ, 

ἄδτ ἀΐοθβθ β'διηη!αηρ ἰῃ οἰηθπὶ νο] ϑεβησίρσογοη Εχοιρίαγο θοπαίχε παῖ. 4ημο- 
5 χράτης ἰδῇ Βιοῃμομπᾶθ Ὑ  υνγθο δ᾽ απρ πὐῦ Δημόχριτος νρὶ. ἔτ. 160. 118... ὄἔζογ, --- 

ἘΞ ράοαίξοι βίου ἀποομῖο ΕἸ ΠΒΟΒΙΟΌ 86). 

δῦ ΠΕΜΟΚΕΒΑΤΕΒΊΊ. γνωμέων μευ τῶνδε εἴτις ἐπεαΐοι ξὺν 
γόωι, πολλὰ μὲν ἔρξει πράγματ᾽ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ἄξια, 
σπεολλὰ δὲ φλαῦρα οὐχ ἔρξει. 

88. ΤῖΘ Ναίαγ ἀπὰ ἀἶθ Ἐγζίθμαπρ βἰπὰ ΑΝ θϑημ ἀϊο Ετ- 

Ζθμαηρ; ἴογμηῦ ΦΜᾺΣ ἀθπ Μϑηβομθη ὑπ, ἈΌΘΓ ἄαγοι ἀἶθθθ {Ππ|ξογπιαηρ, 

βοβδῆηι δἰθ οἷπθ ζννεὶί6 Ναίαγ. 
8,. Ποῦ Μοϑπβοῖ, οἰπθ Κἰοίπο 610. 

ΘΟΟΙΌΝΕ ΒΡΕΘΗΕ ΡΒΕΒ ΡΗΙΟΒΟΡΗΕΝ ΘΕΜΟΚΒΑΤΕΘΒ. 

85. γθμπ τῶϑη ἀἶθθθ πηοὶπθ ϑργάοειθ πὶ Ὑογβίαμα δημὄτι, πὶγὰ 

ἴδῃ νἷθ]6 ΤὨδίθη ἐμαπ, ἀϊθ οἰπθθ ἐγ] οθθη Μϑηηθθ πγγαϊ; βἰπά, υπὰ 

νἶθὶο βοθ!θοίθη πίθου! βθθῃ. 
ὨΐΪ9}5., Ἐταχη, ἃ. σΒΟΚΓ, 21 
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86 [18 Ναίογρ] ΠΕΜΟΚΒΑυ. 2. ψυχῆς --- τίϑησεν [νρ]. ἔτ. 187 
-- βίοῦ. ΠῚ, 27]. 

81 [8 Ν}] -- 8. ὁ τὰ ψυχῆς ἀγαϑὰ αἱρεόμενος τὰ ϑειό- 
τερὰ αἱρέεται" ὁ δὲ τὰ σχήνεος τὰ ἀνϑθρωποήϊζα. 

88 [104 ΝῚ --- 4, χαλὸν μὲν τὸν ἀδικέοντα χωλύειν' 
δὲ δὲ μή, μὴ ξυναδιχέεεν. 

89 [196 ΝῚ --- ὅ, ἀγαϑὸν εἶναι χρὴ ἢ μιμεῖσθαι [νεὶ. 
ἔν. 845 --- ϑιίοῦ, ΠΙ 37, 26]. 

40 [1 Ν.] --- θΘ. οὔτε σώμασιν οὔτε χρήμασιν εὐδαι- 
μονοῦσιν ἄνϑρωτιοι, ἀλλ᾽ ὀρθοσύνηικαὶ πολυφροσύνηι. 

41 [45 Ν᾿] -- 7. μὴ διὰ φόβον, ἀλλὰ διὰ τὸ δέον ἀπέ- 
χεσϑαι ἁμαρτημάτων [ϑιοῦ. ΠΙ 1, 96]. 

42 [90 Ν. ---8, μέγα τὸ ἐν συμφορῆισι φρονεῖν ἃ δεῖ. 
48 [99 Ν}]} --͵ 9. μεταμέλεια ἐπ᾽ αἰσχροῖσιν ἔργμασι 

βίου σωτηρίη. 
Ἡ [112 ΝῚ] -- 10. ἀληϑόμυϑον χρὴ οὐ πολύλογον [χρὴ 

ΑἸ, χρὴ εἶναι Ῥ; νρὶ]. ἔτ. 225 τα 5:00. ΠῚ 12, 18]. 
45 [48 Ν.] --- 11, ὁ ἀδικῶν τοῦ ἀδιχουμένου χκαχοδαι- 

μονέστερος. 

40 [218 Ν] --- 12. μεγαλοψυχέη τὸ φέρειν ττραέως πλημ- 
μέλειαν [8ιοῦ. ΙΝ τ08, 609]. 

41 [141 ΝῚ --- 18, νόμωι χαὶ ἄρχοντι καὶ τῶι σοφω- 

τέρωι εἴχειν χόσμιεον [ϑῖο". ΠΠῚ, 46]. 

80. 5. ἔτ. 187. 
81. οΥ πδῸ} ροϊβερθη Οὔξογη βίγθθέ, βίσθθῦ ἡδοὶ ρδι  !]ομθγθμ 66- 

τυἱῆη, ὙΘΥ ὩΒΟᾺ} [6] θη, Ὡϑοῖ ἱγα ΒΟ ἢ 6Π). 

88. ῬΕΙΟΒΟ ἰδ 8, ἀθὰ ΕὝΘΥ ΟΣ δὰ Ὠἰηάσγη, δυΐ 4116 ἘΔ116Θ 06. πἰομὺ 

μιϊ σα ἔγθνϑ! η. 

89. 5, ἔν, 245. 

40. Νίομε 1,οἰθοβκγαῖν οὐδοῦ θὰ τδομὲ ἄθη Μϑηβομθῃ αἰ ΟΚΊΙΟΝ, 
βοπάθγῃ τγαάβί μη κοῖῦ πὰ ΜΙ βοι ἀρ κου, 

41. ΝΙοδῦ δὰ ΕἸγοδῦ, βοηάθγηῃ δὺ8 ΡΒ ρ ἢ] τηοὶάθ αἴθ σπάθη, 
42. Ἐπ ἰδῦ οὔναϑ Οσὑόββθβ πὶ ῬΗΪοΒ θα ἱπὶ Τρ ὕοκ. 
43, ἤθυθ ἅδογ βοβι τρί! 9 Ηδπάϊαηρθη ἰδὺ 1 θηβγοίζαηρ. 
44. 5. ἔτ, 228. 
45. ὝΥον ΤΠπτϑολὺ {δῦ ἰδὺ ἀρ] Δ ΟΚΠΙΟΠΟΓ 818 ποῦ Τὐηγθοδῦ Ἰοϊα οί, 
46. Ἠοἤθη βίπη Ὀοκυπάθιί 98 ΤΑ ΚΟΙοβ  οὶρ ρϑΊαββθη ζΖὰὶ δγίγαρθῃ. 

41. γον (ἰβοίζ, ΟὈτίρκοὶρ πὰ ἄἀθὴὶ ΚΙ] ἄρογθη βίοι σὰ Ὀθυρθη ζθυρσὶ 

σοι Θο! θϑίζιομί, 
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48 [119 Ν}] -- 14, μωμεωμένων φλαύρων ὅ ἀγαϑὸς οὐ 
ποιεῖται λόγον [Βίον. ΠΠ 38, 46]. 

49 [148 ΝῚ --- 16, χαλεπὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χερείονος 
[Βίοδ. 1ν 46, 27]. 

ὅ0 [78 ΝᾺ --- 1θ. ὅ χρημάτων πττ-αντελῶς ἥσσων οὐχ ἄν 
ποτε εἴη δίχαειος. 

ὅδ᾽ [104 Ν}] --- 17. ἐσχυρότερος ἐς πειϑὼ λόγος πολ- 
λαχῆι γίνεται χρυσοῦ [ϑιοῦ. 1 4, 12. 1 81, 11]. 

δ2 [118 ΝῚ --- 18, τὸν οἐόμενον νόον ἔχειν ὅ νουϑε- 
1᾽ τέων ματαιοτονεῖ [ϑ8ιοῦ. ΠΠ 10, 42]. 

δ3 [172 Ν] -- 19. πολλοὶ λόγον μὴ μαϑόντες ζῶσι 
κατὰ λόγον πολλοὶ δὲ ὁρῶντες τὰ αἴσχιστα λόγους 
ἀρίστους ἀσχέουσεν [νᾳ]. διό". 11 15, 88]. 

ὅς [381 Ν] --- 20. οἱ ἀξύνετοι δυστυχέοντες σωφρο-. 
165 γέουσι. 

δ) [121 Ν}] --- 21. ἔργα καὶ πρήξεας ἀρετῆς, οὐ λόγους, 
ξηλοῦν χρειεών [διοῦ. Π| 15, 86]. 

δ6 [180 Ν1] -- 22, τὰ καλὰ γνωρίζουσι αὶ ζηλοῦσιεν οἱ 
εὐφυέες πρὸς αὐτά. 

210 ὅϊ [17 Ν] --- 28. χτηνέων μὲν εὐγένεια ἡ τοῦ σκήνδος. 
εὐσθένεια, ἀνθρώτεων δὲ ἡ τοῦ ἤϑεος εὐτροτίίη ἰβιοῦ. 1Υ͂ 
80, 18]. 
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48, ΒοΒΙΘοΒίον Τϑαΐθ Ταάθὶ βομῦ ἀθη Οαΐθη πἰομὲ δη. 
49, ΕἸποιὴ ρογίηρθγθη ΜϑΠΠΘ σὰ ροβοσομθη ἰδὲ ΒΟΒ ΤΟΥ, 

80. ΤΟΥ Δ᾽]ογνθρθι Ὀοβίθο ]Ἰοἢ ἰβί, τυῖγά ἢἶθ σογθοδς βοίῃ, 

ὅ1. ΟἿΣ ογνγοῖβε βίο. οἷη Ὑ οσὺ νἱθὶ βιᾶσικθυ σὰν Οὐ θογτθάνιηρ 418 Οο]ά, 
δ. Ὑοῦ ἄθη, ἀδὺ βοὴ οἰ] θὲ Ὑογθίαπαὰ σὰ ἤΆῦθη, Ζὰ γογϑίαπα 

Ὀτίηρθη Μ|}}, νογρουάθι βοίηθ Ζοϊξ, 
ὅ3. 1616, ἀἶθ πο. ψογηηϊίροθ ρϑίογηῦ Βάθθη, Ἰοῦθπ ὑγοίζάθαι 

ψογη ηὔρ; ἀαρορθη ἔἄμγθη νἱθὶο, αἶθ ἀἰθ βοδα]Π!ομβύθῃ Ηδπαϊαηρθη Ὀθ- 
ἔθθθη, δοῆβε νογη ηξορο Βϑάθῃ. 

84. θυτοῦ βοιμδάθη πογάθη ἀἷθ ἘΠπόσθῃ Κὰρ, 
δδ. Μδη 50}} βίον. τυρϑηάμαῦιογ οσκο πὰ Ὑμαίθη Ῥοβοίβοί ρθη, 

πἰομὶ ἐὰαροπάδαξιον ὙΝ ουίθ.. 
ὅθ. Τ)Ὲ8 Εκ]6 ϑυκθπῆθη πα ογβίγθθθη ΜΓ αἷθ σορ Ναίαγ ἄδΖι Βθ- 

ἐὰῃϊρίοη. 
δ1. Αἀ6] ἀογ Ζυρίίοτθ Ὀοβίθῃς ἰῇ ἀθγὺ Ὑ͵ ΟΝ] θοβοαἴδη μος [ὮΓΘΘ 

Κὄτροιθ, ἀογ ἀθγ Μϑηβοῖθη ἱπ ἀθγ συΐθῃ Ὑογίδββαπρ ἴσο (Βᾶ- 

Τα κίοσβ. 
415 
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ὅ8 [102 ΝῊ] ΘΕΜΌΚΕΒΑΥ. 288. ἐλπίδες αἱ τῶν ὀρϑὰ φρο- 
γεόντων ἐφιχταί, αἱ δὲ τῶν ἀξυνέτων ἀδύνατοι [δὰ8 ΑἸ; 
ΒΡ, ΙΥ̓ 110, 18]. 

ὅ9 [188 ΝῚ --- 24. οὔτε τέχνη οὔτε σοφίη ἐφικτόν, ἢν 
δ μὴ μάϑηι τις [Βιοῦ, Π 81, 71]. 

οὺ [114 Ν᾿] --- 28, χρέσσον τὰ οἰχήξα ἐλέγχειν ἁμαρτή- 
ματα ἢ τὰ ὀϑνεῖα [Βιοῦ. ΠῚ 18, 46]. 

61 [14 Ν.] --- 20. οἷσεν ὅ τρόπος ἐστὶν εὔταχτος, του- 
τέοισι καὶ ὃ βίος συντέταχται ἰδίου. [Π 87, 28]. 

10 62 [38 Ν.]} --- 27. ἀγαϑὸν οὐ τὸ μὴ ἀδικεῖν, ἀλλὰ τὸ 

μηδὲ ἐθέλειν [Βιίοῦ. ΠῚ 9, 29]. 
68 [106 Ν.] --- 28, εὐλογεῖν ἐπὶ καλοῖς ἔργοισι καλόν᾽ 

τὸ γὰρ ἐπὶ φλαύροισι κιβδήλου χαὶ ἀπατεῶνος ἔργον 
[ϑ.οΡ. ΠῚΙ 14, 8]. 

15 6ὲ [190 Ν᾿} --- 29. στολλοὶ πολυμαϑέες »δὸν οὐχ ἔχουσι 

[ΒιοὉ. ΠῚ 4, 81]. 
θῦ [191 Ν) --- 80. πολυνοΐην, οὐ πολυμαϑίέην ἀσχέ- 

δὲν χρή. 
66 [101 Ν)] --- 81. προβουλεύεσϑαι χρεῖσσον πρὸ τῶν 

20 πράξεων ἢ μετανοεῖν. 
61 [224 Ν.]} --- 82. μὴ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς δοκίμοισιε τίι- 

στεύειν" τὸ μὲν γὰρ δὔηϑες, τὸ δὲ σωφρονέοντος. 

ὅ8. 6 Ηοβιιαηρθη ἀθγ τἱοδεῖς Ὠθηκϑηάθῃ βἰμά ογέ Πρ δγ, ἣν ἣν 

ὕηνογθίβπαϊρθη ἀπο ΠΌδγ. 
ὅ9. Κοίηθ Καπϑῦ, Κοίηθ ΥΥ̓ ἰββϑηβοιδεν ἰβύ θγγθσθατ οπθ ἴζθγπθι. 
θ0. ΕΞ ἰδὲ Ὀθβϑθυ, αἷθ οἰϑῆθῃ 8418 ἀΐθ ἔγοπιάθη ΕΒ] Ζζὰ τἄρθῃ. 
61. Τἰο᾽θηίρθη, ἀΐθ οἰπθη πο σθογἀηθίθη Ομαγα Κύογ Ὀθβίυσθη, Βαθθα 

δυο οἷ σοογάηϑίθθ [θΌθη. 
θῶ. αὐ ἰδὺ ποσοῖς πἰοῦῦ Νιοδυξγθνθίη, βοηᾶάθγῃ ηἰομῦ οἰηπιαὶ ἔτθνϑ ἢ 

ΜΌ]]θη. 
68. βοϊιδη β΄ 8, Ὀθὶ βοιὅπϑῃ Ηδπαϊαηρσθη Βοὶἴ8}} δὰ βροπάθῃ; ἄθπῃ 

μοὶ βοβιθοῃίθῃη ὃ8 ζὰ ἰδαη, ἰϑὺ ἀδβ Ὑουϊκ οἷπθβ ἘΔΙβομοσβΒ υπὰ Β6- 

608. Ψίοϊο ΨΊ6] υῖββοσ μῦθη Κοίπθη ογβίδμα. 

θῦ. ΨΊΟΙ Πϑη θη, πίομς νἱϑὶ Ὑ ίββοα ἰδ χὰ ρῆρρθῃ, 
60. Βοὶ βοίπθη Ηδηά! αῆρθη ἰδὲ γοσζα θάθη θη Ὀθθβοῦ 815. πδοῦξυθο- 

ἄθῃκοῃ. 

61. Τταὰ πἰομε 41|16, βοπάθσῃ ἄθῃ Βονδητίθη. ΘΠ 6168 ἰδὲ οἷπα 

“ ἐΙρ, ἀΐθβ νογβιπαϊΐρς. 
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68 [40 Ν.]} --- 38. δόκεμος ἀνὴρ χαὶ ἀδόκιμος οὐχ ἐξ ὧν 
πράσσει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν βούλεται. 

69 (0 ΝῚ ---8ψ64, ἀνϑρώποις πᾶσι τωὐτὸν ἀγαϑὸν χαὶ 
ἀληϑές" ἡδὺ δὲ ἄλλωι ἄλλο. 

" 10 [02 Ν!} --- 8δ. παεδός, οὐχ ἀνδρὸς τὸ ἀμέτρως ἐπίι- 
ϑυμεῖν. 

τι [64 Ν.] --- 86. ἡδοναὶ ἄκαεροι τίχτουσεν ἀη δίας. 
2 [68 Ν.] --- 87. αὐ περί τι σφοδραὶ ὀρέξεις τυφλοῦ- 

σιν εἰς τἄλλα τὴν ψυχήν. 
τυ 18 [81 ΝῚ --- 38, δίκαεος ἔρως ἀνυβρίστως ἐφίεσθαι 

τῶν καλῶν [ϑ8ιο0. ΠῚ δ, 28|. 
14 [δ ΝῚ] --- 839. ἡδὺ μηδὲν ἀποδέχεσθαι, ἢν μὴ συμ- 

φέρη . 
τὸ [144 Ν. --- 40. χρέσσον ἄρχεσϑαι τοῖς ἀνοήτοισεν 

1 ἢ ἄρχειν [Βιοῦ. ΙΥ̓͂ 44, 14]. 
16 [82 ΝῚ] --- 41. νηπίοισιν οὐ λόγος, ἀλλὰ ξυμφορὴ γί- 

γξεται διδάσκαλος. 

τι [18 ΝῚ --- 42, δόξα καὶ πλοῦτος ἄνευ ξυνέσιος οὐχ 
ἀσφαλέα χτήματα [ϑ8ίον. ΠῚ 4, 82]. 

2 18 [714 Ν᾿] --- 48, χρήματα πορίζειν μὲν οὐκ ἀχρεῖον, 
ἐξ ἀδικίης δὲ τειαντὸς κάκιον [ϑΒιοῦ. ΓΝ 94, 26]. 

68. ΝΊΘΙΕ Ὁ]085 διι8 βοίποια Ταη, βομάθση δ ἢ δ8 βοίπϑηι Ἦ Ὁ ]Ϊθῃ 

ἐγ κοηπί παρ ἄθη Ὀοτβτίθη πὰ ἄθη ἀηροπδηγίθη Μδηη. 
69. ΑΙ]Θὰ Μοηβοῖθη μ]ῦ σ Ὁ] ἀΔ586109 418 σὰ ὑπὰ πϑῆγ: δηρθ- 

πϑἢηὶ ΑΌΘΓ ἰδέ ἀθῃ οἴπϑαι αἀἶθα ἄθῃι δηάθγῃ ἀ88, 
10. Ὁ προρτοησίο ΥΥ̓ ἄπβονθ βἰπάὰ Κίηαθ, πίουυ Μϑηπθβ β΄βοῦθ. 
11. Ὁζοῖιῖρο αθηὔββθ ογζϑιροηῦ ἘΠΘ], 
12, Ὅϊθ δυΐ ἱγροπὰ οἱη Ζ161] μοῦ σου ύθίθη Βορίθυάθῃ σου] πάθῃ 

ἀϊθ Θθθ]6 ρϑρθὴ 41165 ὕθτῖψο. 
18. ΝῸΣ ἀἷο Τοῦ ἰδὲ Ὀογθοβέϊρι, ἀΐθ οὔπθ ΕἾΘΥΘΙ ἀθγ βομδπμοὶς 

ἈΒΟΒ]ΑρΊ. 
14. οβαρθ αἷγ ᾿θϑάθπ Οθπιιβθ, ἀθγ πίοδε χζυίγᾶρ! ἢ ἰδέ, 
ἴδ. Ἐδθ ἰδὲ Ῥθββοῦ ἔῶγ αἀἷο {Ππγογβιπαϊρθη σὰ μϑβοσοθθη 418. σὰ 

ΠΘΥΤΒΟΉΘΏ, ᾿ 
16. Νίοιε ΥΥοτί, ϑοπάογῃ [Πρ] ὕοῖς ἰδὲ ἀθγ Τϑμγπιθίβίου ἀθσ ὙΒόσθῃ. 
11. Βα πὰ Ἐοϊομίαπι οὔποθ Εἰπβίομς βἰπὰ ἀπβίομβοτθ Βϑβὶβζ- 

ἐἄπιον. 
18. Οο]ά τὰ ογογθθη ἰδὲ αἰοθὲ ἀπηἄ(2! 0, δὰ ἀπρογθομίθ  οἶβθ 

ΔΌΘΙ ἰδ 68 ἀδ8 δ᾽ θυ βοὨ ἐπιπηβίθ. 
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ἴϑ [1156 Ν] ΒΕΜΟΚΒΑΥ. 44. χαλεπὸν μιμεῖσϑαιμὲν τοὺς 
χαχούς, μηδὲ ἐθέλειν δὲ τοὺς ἀγαϑούς. 

80 [104 Ν.] --- 456. αἰσχρὸν τὰ ὀϑνεῖα τολυπραγμον ἐ- 
οντα ἀγνοεῖν τὰ οἰκήξα. 

81 [126 Ν᾿] --- 406. τὸ ἀεὶ μέλλειν ἀτελέας ποιεῖ τὰς 
στ ρήξεας ἰδιοῦ. 1Π 29, 67]. 

82 [128 Ν᾽] --- 47. χίβδηλοιχαὶ ἀγαϑοφανέες οἱ λόγωι 
μὲν ἅπαντα, ἔργωι δὲ οὐδὲν ἔρδοντες. 

-- "48. μαχάριος, ὃς οὐσίαν καὶ νοῦν ἔχει" χρῆται γὰρ εἰς 
ἃ δεῖ χαλῶς. ἴῃ Ρ -αὐ Μρηδπά, ἔν. 114 [11 84 Καὶ}, ἔθ! ΑἹ,1, 

88 [28 Ν.] ---49. ἁμαρτίης αἰτίη ἡ ἀμαϑίη τοῦ χρέσ- 
σονος. 

84 [48 Ν1 --ὅ0, ἑωυτὸν πρῶτον αἰσχύνεσθαι χρεὼν 
τὸν αἰσχρὰ ἔρδοντα [νε]. ϑιοῦ. ΠΙ 81, 1]. 

8ὅ [108 Ν.] --- δ1. ὁ ἀντιλογεόμενος χαὶ πολλὰ λεσχη- 
γευόμενος ἀφυὴς ἐς μάϑησιν ὧν χρή [ϑ8ι0Ὁ. Π 81, 78]. 

80 [110 Ν}]} --- δ2. πλεονεξίη τὸ πάντα λέγειν, μηδὲν 
δ᾽ ἐθέλειν ἀκούειν [Βιοῦ. ΠΙ 80, 241]. 

81 [162 Ν.] -- ὅ8. τὸν φαῦλον παραφυλάττειν δεῖ, μὴ 
καιροῦ λάβηται. 

88 [82 Ν.] --- δ4. ὁφϑονέων ἑωυτὸν ὡς ἐχϑρὸν λυπέεε 
[διον. ΠῚ 38, 47]. 

9. Το Βδὄβθῃ Ὡϑομ ΖΔ θη, ἄθῃ Οὐΐθῃ δ0ον πίοδέ, 76. υἱοὶς οἷη- 

118] ἐμποη πόδα Βηθη ζὰ 0116 π, ἰδέ ΒΟΒ]ΠἸΠηη}. 

80. Εἰ ἰδὺ βοβιρ βίο, βιο ἂπὶ 4885 Ετοιμὰθ ρου ϑεῖρο Μῦπθ σὰ 
σθθθη πὰ ἀκ5 Εἷρῃθ πίομῦ σὰ Κθηπθῃ. 

81. ΤΙ ΠΊΟΓ ζϑυάθγῃ 1888ὲ ἀἰθ ΤὨδίθη πίοι σὰν Ὑ οΟἸ]θηπηρ Κοιηπιθα. 
82. ἘΔΊΒΟΒΘ πᾶ ΒΘ ]Θυίβοθθ 686] ]9ὴ βἰπα αἀἷθ, ὑϑ ομθ 841168 παϊξ 

ἄθιη Μυπᾶ υπὰ ἱπ ΚΠ ΘΒΪ κοῖς πιο 5. ἐμαη. 

ες 58, Πῖο Τὐπκοπηίηΐβ 468 Βθββοῦθη ἰβὺ αἀἷθ Ττβδομθ ἀθγ Ψογίθη! της. 
84. ου Βοβδιηϊοβοθ ἐδαδ, γγι88 810}. ΨΟΥ 8110} ΨΟΣ 8:0} ββ] δὲ 

Βομβπιθῃ. 

8ῦ. ΟΣ τ] ἀουβρυίοδ πὰ γἱ8] βομιναίζί, ἰδὺ απίδηϊρ Ζαπλ 1 Υπθα 

ἄοββοι, τγὰϑ ποὺ ἐμυΐ, 

86. Εἰπε Αγί Ἡδθρίου ἰββ, 841108 τρᾶθπ πᾶ πιοιίβ μόσθθῃ ζὰ 
ψΌ]]16η. 

81. δὴ τὰ88 ἄδθῃ ΟΠ] θομέθη ἀρουβοθθῃ; βοπϑὺ πἰτηῦ ΘΓ Βοῖ:θ 

ἀὐθἰ ρθη θυ Δ ἢν, 
88. Τ6γ Νοίάον βοιιδαϊρι βίοι βο᾽ δϑὲ τῖθ θίπθῃ Εἰ πὰ, 
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89 [89 Ν.] ---δὅ. ἐχϑρὸς οὐχ ὁ ἀδιχέων, ἀλλὰ ὅ βου- 
λόμενος. 

90 [187 Ν.] -- - δ6. ἡ τῶν συγγενῶν ἔχϑρη τῆς τῶν 
ὀθνείων χαλεπ᾿ωτέρη μάλα. 

91 [228 ΝῚ --- 7. μὴ ὕπεοτετος τ᾽ιρὸς ἅπαντας, ἀλλ᾽ εὖ- 
λαβὴς γίνου καὶ ἀσφαλής. 

95 [228 Ν.] --- ὅ8, χάριτας δέχεσθαι χρεὼν προσχο- 
πευόμενον χρέσσονας αὐτῶν ἀμοιβὰς ἀποδοῦναι. 

98 [227 Ν)) --- ὅ9. χαριζόμενος προσκχέσπετεο τὸν λαμ- 
βάνοντα, μὴ χαχὸν ἀντ᾽ ἀγαϑοῦ χίβδηλος ἐὼν ἀποδῶι. 

94 [225 ΝῚ --- θ0. μεχραὶ χάριτες ἐν χαιρῶι μέγισται 
τοῖς λαμβάνουσι. 

96 [149 Ν] --- Ο1. τεμαὶ πεαρὰ τοῖς εὖ φρονέουσι μέγα 
δύνανται, οἵ ξυνιᾶσι τιμώμενοι. 

960 [226 Ν.] --- 62. χαρεστικὸς οὐχ ὅ βλέπων πρὸς τὴν 
ἀμοιβήν, ἀλλ᾽ ὃ εὖ δρᾶν προηιρημένος. 

91 [210 Ν1 ---68. πολλοὶ δοκέοντες εἶναι φίλοι οὐχ 
εἰσί, καὶ οὐ δοκέοντες εἰσίν. 

98 [211 Ν.] --- θ4. ἑνὸς φιλίη ξυνετοῦ χρέσσων ἀξυνέ- 
τῶν πάντων. 

89, είη Ἐδιπα ἰδὲ ηἰοις 7θάθν, ἀθῦ πεν" Τὐησθολς (δαὶ, ΒΟΠΘΓ ΠῸΣ 
ἀθὺ 68. τηΐν Ὑ Ί]Θὴ ἐδαΐ, 

90. Ἀΐ6 Εοἰμἀβοῃδῇι πιῖῦ Ὑ ουσαπάΐθϑῃ ἰδ νἱ6] ἀσ ἀο Κθη 6 γὺ 815 τϊὸ Ἡ ΕΥοιπᾶθα. 

91. Ζοῖρθ ἀΐοῃς πίοι δυρινδμηΐβοθ ρορθη 4116, βοηάθγῃ ψογβίο εἶν, 
απα ἔοβί. 

932, Μδῃ 501] Ὁ ΟΜ ύθη ΠῸΓ πη ἀθπὶ Ψ ουβαίζθ ἈΠ ΠΘΒ θη, στὔβϑοτθ 
θα 6 γ σὰ Θογβίδιίθῃ. 

98. ΒΙ΄6} ἀϊοῖ νοῦ, ϑπη ἀὰ ὙΥ̓ ΟΒΠ ἐμαύθη ϑγυγοῖβὲ, ἄαβ8 ἀθὺ Ἐπ ρ δ ΡΟΥ 

ἀϊγ πίοι! μοὶ πιυοΚίβουῃ Οὐθβ τηϊέ Βδβθηι γγρθ]ο, 
94. ΚΙοίπο ΟΜ] μαΐθῃ. σὰν τἱο ρθη Ζοῖν βἰπὰ ἐῶ αἰ Επιρίδηρον 

ἄἰθ νογινο]βίθῃ. 
96. ἘΞΙΓΘη ΒΘΖθυριιηρθη 8116 5 δὰΐ ἔγαομέθαγοπ Βοάθη θοὶ ἄθῃ οτ- 

εἰδηπαίμοη, ἀΐθ δἰοι ἀογ ΕὮγο Ὀθυγαββὲ δἰηά, 
96. ὙΟΒΙΠμδεὶρ ἰδ ποθ τοῦ δὰΐ Εν ἀθταηρ βοῦδαῦ, Βοηἄθγ ΜΘ 

Θη ΒΟ] οββθὴ ἰδέ, δὺ8 ἔγοϊθπλη Απέσθ πο] η. 

91. ΜΊοΙο, ἀϊο ΕὙθαμαθ βομϑίηθη, βἰπᾶα 68. ηἰσμῦ; ππᾶ υἱοῖο, α1θ 68 

πἰοδὲ βομοίπθη, βἰμα 68. 

98. Εἰπ68. οἰηχίρθη νογβίβηδίρθη Μαμπθβ ΕὙθαπἀβομαῖν 1ϑὺ ῬΘΒΒῸΣ 818 
αἷθ 411ὁ6. Τὐπνογβιδηαΐμθη Ζαβαπη θη. 
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99 [209 Ν}] ΘΕΜόκβαυ. θὅ. ζῇν οὐχ ἄξιος, ὅτωι μηδὲ εἷς 
ἐστι χρηστὸς φέλος. 

100 [210 Ν.] --- 66. ὅτεω: μὴ διαμένουσεν [80 ΑἸ] ἐπεὶ 
πολλὸν οἱ πειραϑέντες φίλοι, δύστροπος [{68]} Ρ]. 

101 [216 Ν.] --- 67. ἐκερέπονται ττολλοὶ τοὺς φίλους, 
ἐπὴν ἐξ εὐπορίης εἰς πενίην μεταπέσωσιν. 

102) [61 ΝῚ --- 08. χαλὸν ἐν παντὶ τὸ ἴσον ὑπερβολὴ 
δὲ καὶ ἔλλειψις οὔ μοι δοκέει. 

103 [208 Ν᾽] --- 09. οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς φιλέεσϑαι δοκέει μοι 
ὁ φιλέων μηδένα. 

104 [200 Ν᾽] --- 70. γέρων εὔχαρις ὁ αἱμύλος καὶ στέου - 

δαιόμυϑος. 
100 [10 Ν] --- 11. σώματος χάλλος ζωιῶδες, ἢν μὴ 

γοῦς ὑπῆι. 

100 [214 Ν᾿] --- 72, ἐν εὐτυχίηι φέλον εὑρεῖν εὔπορον, 
ἐν δὲ δυστυχίηι πάντων ἀττορώτατον. 

101 [218 Ν᾿} --- 78, φέλοι οὐ πάντες οἱ ξυγγενέες, ἀλλ᾽ 

οἱ ξυμφωνέοντες περὶ τοῦ ξυμφέροντος. 
[219 Ν] --- 74. ἄξιον ἀνθρώπους ὄντας ἐτε ἀνϑρώπων 

ἢ συμφοραῖς μὴ γελᾶν, ἀλλ᾽ ὀλοφύρεσϑαι [ἴθ8ϊ!υ Α1,1. 

99. γον Κοίπθηῃ οἰηχίρθη Ὀγᾶνοη ΕὙἸθαπὰ Ὀθβίἐσέ, ἰδὲ πϊομὲ τοτὲ 
Ζὰ ἸΘΌΘη. 

100. Βοὶ γῆ) ἀΐθ ὀγργοδίθῃ Ετσθαπὰθ εἰσ δύ Ἰδηρ6 δαββδτγθη, ἀογ Βαὶ 

οἴηθῃ ἀηγογ τ ΠΟ μθη ΟἸΑ γα κύου, 
101. Υ᾽θ]9 σϑῆϑηῃ ἴθσθῃ ΕὙθαπάθη δὰβ ἄθῃ ορθ, σθηη ἀἶθθθ 808 

ὙΥΟΒΙΒΑθΘηοὶς 'π Αὐπηαῦ ρογαίθη βἰπα, 
102. Ββομδη ἰβὲ ἄθδγα!]! ἀα8 ΟἸθίομπιβϑβ; { ογπηδββ πὰ Μδηρθὶ πιῖβ8- 

[8116 τηΐτ. 
108. Ὑογ ηἰθιιδ θη ἰθὺ Καηη τηϑῖποθθ Βοάϊσηκθπβ δυο σοπ πΐθ- 

Ἰηϑη ἄθπι ρο]ϊθθὺ ποσάθῃ. 
104. Εἰπ 1θθοπϑυγαϊρου Ογοὶβ ἰϑὺ ψοὺ ἴῃ ΘΌΒΟΥΣ υπὰ Εγπϑύ σὰ 

Ῥἰδυάθγῃ νοίββ. 
10ῦ. Κατρουβομβδμμοῖς ἰδὲ οὕνγαβ ΤΊθυίβομθθ, θη βίοι πἰομύ Ὑ᾽ ογβίδπα 

ἀδίηίον Ὀἰγρί, ᾿ 
106. πὶ ΟἸᾶοκ οἰπθη Ετθαπὰ σὰ πάθῃ ἰδὲ Ἰοομί, ἱπὶ Τρ! οΚ θοῦ 

ἀδβ 811ϑγβο νἹ τ σβύθ, 
101. Ἐγθαπἀθ βἰπα ἰοὺ 4110 Ψουνπαΐθῃ, βοπάθγῃ αἷθ, θ]οὴθ ρθ- 

τηθμβϑῖηθ [Γηΐθυθϑβθη ΠΆΡΘΏ, 
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Β, ἘΟΗΤῈ ΒῊ. 99--115 [ὈΠ ΕΜΟΚΈΑΤΕΒΙ. 116. 42 

108 [27 ΝῚ --- 76. διζημένοισιν τἀγαθὰ μόλις παρα- 
γίνδται, τὰ δὲ καχὰ χαὶ μὴ διζημένοισι [810}. ΙΥ̓͂ 98, 681]. 

109 [217 ΝῚ --- 706. οἱ φιλομεμφέες εἰς φιλίην οὐχ 
εὐφυέες. 

110 [178 ΝῚ --- 77. γυνὴ μὴ ἀσκείτω λόγον᾽ δεινὸν γάρ. 
111 [170 ΝῚ --- 78. ὑπὸ γυναικὸς ἄρχεσϑαι ὕβρις ἂν 

ἀνδρὶ εἴη ἐσχάτη [ϑίοῦ. ΙΥ̓ 74, 39]. 
112 [817 Ν.]} ---- 79. ϑείου νοῦ τὸ ἀεί τε διαλογίζεσθαι 

χαλόν [νᾳ]. ἔν. 181]. 
80. ἢν πιστεύηι τις ϑεοὺς ἐτεισχοτιεύειν πάντα, οὔτε 

λάϑρη οὔτε φανερῶς ἁμαρτήσεται [γρ]. Ὁ ΕῚ (ϑϑηέθηζοι 469 θαι, 
Ἐρικιοί,, 180 τ.) 9 -- Ῥογρῆγτ. δὰ Ματγο, 20]. 

118 [116 Ν.] --- 81. μεγάλα βλάπτουσι τοὺς ἀξυνέτους 
οὗ ἐπαινέοντες. 

111 [117 ΝῚ] -- 82. βέλτερον ὕφ᾽ ἑτέρου ἢ ὕφ᾽ ἑαυτοῦ 
ἐπαινέεσθφαι. 

115 [118 Ν.] --- 88. ἢν μὴ γνωρίζηες τοὺς ἐπαίνους, 
χολαχεύεσθϑαι ἡγέο [{οἷσὶ ἰπ ΑἸ, Ερίᾳτ. Απίὰ, Ῥ. Χ 58]. 

-- 8ά. ὅ κόσμος σκηνή, ὅ βίος πάροδος" ἦλθες, εἶδες, 
ἀπῆλϑες. 

-- ᾿8ῦ. ὅ χόσμος ἀλλοίωσις, ὅ βίος ὑπόληψις [6810 ΑἹ," 
--ς Μαᾶτο. αὔτ, 4, 8 οχίι]. 

[36 ΝῚ --- "80. τέμεον ὀλίγη σοφία ὑττὲρ δόξαν ἀφροσύνης 
μεγάλης [68] ΡῚ. 

110. Ὁιοσ. ΓΧ 86 [8. Β. 866, 4]. Οἴο. Ταβο. Υ 86, 104 ἐπέοϊσσοη- 
ὄμπι δδί ἰσίί πδὸ σίογίαπι ροριίαγοπι ἐρδαηὶ ΡΕΥ 5656 ἐαρείοπααῃι πδὸ 

108. Υον ϑυομῦ, πάθοι ἀ85 Οααΐο πὰ τοῦ Μᾶμο, ἀ85 ΒΘ] Ϊπηπὴθ αθοσ 

ΔΌΣ τ Γ πος βυοδύ, 
109. Τδάο]βομερο πὰ πίοι ρϑβοβαῆθδη σὰῦ ἘΥΘαπἀβομαίν, 
110. 1.48 οἷ Ὁ 5801} βοίηθ Ζαηρθ ηἰοδὺ ἄθθη; ἄθῃπ (88 ψᾶγθ δσρ. 
111, Εϊποπὶ ον σὰ φϑβοσοθθη ἰβὺ ἐῶν οἰῆθηῃ Μϑηη ΜΔ] ἀϊθ 

ἀδβοσβίθ βοθι δ ἢ. 
113. Βιοίβ οὐνγὰβ β'ομβῦποθ 8.58 δυβζαάθηκθη ἰβὲ οἷ᾽ ΒΟ Γ οἷηθ8 

κοι] ομθη (ἀοίβίθϑ. 
118. γον ὕὐηνογβιπαϊσο Ἰοδέ, βομβαάθὶ ἴβηθη ρον είν. 
114. Απάγοῦ Τοῦ ἰβῦ Ὀθββθὺ 418 Εϊρθη]οῦ. 
118. Καηπβὺ ἀὰ ἀἷθ Το δργάοηθ πίομξ ἈμΘυ Κθπηθη, 80 ὨΐπΊη) 8}, 

68. 861 βοβιηθίο αἰεὶ. 
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ἐσποδιϊμαίοηι ἐαξπιοεοοπάαηι. “νεπὶ Αἐπόπαδ᾽ ἱπψαΐ Ὁ. πόχει τα φαῖς- 
ψμαπι ἐδὶ αὐσπουΐτ. σοποίαπίεηι ποπιίπσης οἱ σγαύεδηι, φψμὶ σίογί οί ἃ 
φίογία 86 αἰιΐδδο. αὶ. Α 11 Β. 870,0 

116 ἦλθον γὰρ εἰς ᾿ϑήνας καὶ οὔ τίς με ἔγνωχεν. 

111. -- ΥΣ 72 [παρὰ Ζθηο ἔτ. 4 Κ., 140, 4] 4. δὲ τὰς ποιότητας 
ἐχβάλλων, ἵνα φησί νόμωι ψυχρόν, νόμωι ϑερμόν, ἐτεῆε 
δὲ ἄτομα καὶ χενόν᾽ [ἴτ. 125] χαὶ πάλιν" 

“ἐτεῆι δὲ οὐδὲν ἴδμεν" ἐν βυϑῶι γὰρ ἡ ἀλήϑεια. 
γε]. Οἷο. Αο. ρὑυ. Π| 10, 82 παίμγαπι ἀσοιδα, ψιαδ ἐπ ργοζωηᾶο υϑγὶ- 

ἑαίε)η, τιὦὖ αἷἱέ ἢ., μοηϊίμδ αδοίγμδογ. 

118. ΘΙΟΝΎΒΙΟΒ, Βίβομοῦ νοῃ ΑἸοχαπάτγίθη, Ὀϑὶ, Ἐπ. Ρ. Ἐς ΧΙΝ 27, 4 

4. γοῦν αὐτός, ὥς φασιν, ἔλεγε βούλεσθαι μᾶλλον μίαν εὑ- 

ρεῖν αἰτιολογίαν ἢ τὴν Περσῶν οἱ βασιλείαν γενέσϑαι, 
χαὶ ταῦτα μάτην καὶ ἀναιτίως αἰτιολογῶν ὡς ἀττὸ κενῆς ἀρχῆς 

χαὶ ὑποϑέσεως “τλανωμένης ὁρμώμενος χαὶ τὴν ῥίζαν καὶ τὴν κοι- 

γὴν ἀνάγχην τῆς τῶν ὄντων φύσεως οὐχ ὁρῶν, σοφίαν δὲ μεγίστην 
ἡγούμενος τὴν τῶν ἀσόφως χαὶ ἠλιϑίως συμβαινόντων κατανόησιν, 
καὶ τὴν τύχην τῶν μὲν χαϑόλου χαὶ τῶν ϑείων δέσποιναν ἐφιστὰς 

καὶ βασιλίδα, καὶ πάντα γενέσθαι χατ᾿ αὐτὴν ἀποφαινόμενος, τοῦ 
δὲ τῶν ἀνϑρώτιων αὐτὴν ἀποχηρύττων βίου καὶ τοὺς πρεσβεύ- 
οντας αὐτὴν ἐλέγχων ἀγνώμονας. Ἐν 1ἅπγι ἔοτὺ (8 δ): 

119 [29.380 Ν} τῶν γοῦν ὑπιοϑηχῶν ἀρχόμενος λέγει ᾿ἄνϑρω- 
σοι --- ἰδίης ἀνοίη ς᾽. φύσει γὰρ γνώμηι τύχη μάχεται" καὶ τὴν 

ἐχϑίστην τῆι φρονήσει ταύτην αὐτὴν ἔφιασαν χρατεῖν᾽ μᾶλλον δὲ καὶ 
ταύτην ἄρδην ἀναιροῦντες καὶ ἀφανίζοντες ἐχείνην ἀντικαϑιστᾶσιν 
αὐτῆς" οὐ γὰρ εὐτυχῆ τὴν φρόνησιν, ἀλλ᾽ ἐμφρονεστάτην ὑμνοῦσι 
τὴν τύχην. ΆὅΤΟΒ. 1|8, 10 “1-τπον. ἄνϑρωτιοι --- χατιϑύνει. 

Εριουᾷ. βοηΐ, 16 [ρ. 714, 17 8.} βραχέα σοφῶι τύχη παρεμτείτετεε, 

τὰ δὲ μέγιστα καὶ χυριώτατα ὅ λογισμὸς διώιχησε κατὰ τὸν συν- 
δχῆ χρόνον τοῦ βίου. Ὑ͵6Ιομ6 οἰμίβομθ βοινῖρ ἀογ Βίβομοῦ ποῖ ἄθπι 
ΔΙ ρσοπιθίηθη ὑσεοϑῆκαι (᾿ολγθη} Ὀθχοιομηθί, ἰδ πη βιοῃ θυ. 

ἄνθρωτιοι τύχης εἴδωλον ἐπλάσαντο τιρόφασεν ἐδίης 

110. Ῥϑμη ἰοὰ Καπὶ πβὸ Αἰθθη: ἀ Καπηΐθ το ΚοῖπΘΥ. 

111. Τὴ ὙΠ ΚΙΠΘΗ Κοὶρ πίββθηῃ τὶν ἢἰο 8; ἀθηη ἀΐθ ΔΕ οὶ Ἰορσὸ ἴῃ 
ἀδθν Τίϑἔο, 

118, 0. δαί, ΘΥ ΜΟ116 ΠΙΘΌΘΥ δἰπθῃ θἰηχίρθη Βθυγοῖὶβ ἤπάθη, 418 ἄθῃ 
Ῥουβουθμσου σον] ηΘΏ. 

119. Ὁῖο Μοηβομθη Βαρθῃ βἰοὰ οἷη [0] ἀθβ ΖυἝ}}}8 ρου ἀθὲ σὰν 
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Β. ΕΟΗΤῈΣ ἘΉ. 116---128. 4217 

ἀβουλίης. βαιὰ γὰρ φρονήσει τύχη μάχεται, τὰ δὲ 
γηλεῖστα ἐν βίωι εὐξύνετος ὀξυδερκείη χατιεϑύνει. 

120. ἘΞΒΟΤΙΑΝ. Ρ. 181, 12 ΚΙ. φλέβας δὲ οὐ τὰς συνήϑως λεγο- 
μένας, ἀλλὰ τὰς ἀρτηρίας ὠνόμασε. καὶ ὅ 4. δὲ φλεβοπαλίην 
καλεῖ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν. 

121. ἘΌΒΤΑΤΗ. Ζὰ β 190 ρΡ. 1441 [αὰ8 ῬἈΠοχοποβ Περὶ συγχριτι- 
κῶν] 4. δὲ ἐπειτηδειέστατον φησί. 

122. Ἔτυμ, ΟἘΝ. ἀλαπάξαι: ἐχπορϑῆσαι παρὰ τὴν λάτταϑον 
τὴν βοτάνην ἥ ἐστι χενωτιχὴ γαστρός. καὶ 4΄. τοὺς βόϑρους 
τοὺς παρὰ τῶν χυνηγετῶν γενομένους λαπάϑους καλεῖ διὰ τὸ 
χεχενῶσϑαι. ΑΝΈΟΡ. ΒΕΚΚ. [μεχ. ὟἹ 874, 14 ἀμέλει 4΄. τοὺς βό- 

ϑρους τοὺς πρὸς τῶν χυνηγῶν σχατιτομένους οἷς ὑπεράνω χόνις 

λεπτὴ ἐπιχεῖται χαὶ φρύγανα ἐπιβάλλεται, ἵνα οἱ λαγωοὶ ἐμπε- 
πτωσιν εἰς αὐτούς, λαπάϑους φησὶ καλεῖσϑαι. 

128. Ἐτυμ. 6Ἐν. δείκελον: παρὰ δὲ 4-τπωι κατ᾽ εἶδος ὁμοία 
τοῖς πράγμασιν ἀτεόρροια. 

124. [ΘΑ1ῈΝ.] ἀοβη, πιρα, 489 [ΧΙΧ 449 ΚΙ] ἐπειχρίνεται τὸ σπέρμα 
ὥσπερ Πλάτων φησὶ καὶ Διοκλῆς [ἔγ. 112 Ὑ76}1π,.} ἀτεὸ ἐγκεφάλου 
καὶ νωτιαίου᾽ Πραξαγόρας δὲ καὶ 4΄. ἔτι τε ᾿Ιγτοχράτης ἐξ ὅλου 
τοῦ σώματος, ὃ μὲν 4΄. λέγων ᾿ἄνϑθρωποι εἷς ἔσται καὶ ἄν- 

ϑρωτεος πάντες [1. ἀνϑρώπου ἐξέσσυται καὶ (ἀτιοσττᾶται ἄν- 
ϑρώτιος τταντός ἢ; να]. ἔτ. 22]. Φοάθηα 8 πἰσαῦ ζαρομότίς ΒῈΝ. ϑρίϑέ. 
ἡ, 10 }. αἷξ: ὠπ πιϊλὶ ὕγὸ ρμοριίο δϑί δἱ ρορμΐι ρἈγὸ ἵπὸ; υρῖὶ. 

ἩΙΑΚῚ, ἔν. 49]. 

120. ---- ἀθ πιϑᾶϊο. ϑιαρῖν. ἔτ, οα, Η. βομοθηθ [8 6γ], δὲέζ. 1901] 1259, 8 
ὃς γὰρ οὐδ᾽ ἄρξασϑαε δύναται τῆς ἐναργείας χωρίς, ττῶς ἂν οὗτος 

"εεστὸς εἴη, τταρ᾽ ἧς ἔλαβε τὰς ἀρχάς, κατὰ ταύτης ϑρασυνόμενγος; 

τοῦτο χαὶ 4. εἰδώς, ὅτεότε τὰ φαινόμενα διέβαλε, νόμωι χροιή, 

Βοβομβιδηΐϊραηρ ἴθτοῦ οἰσθηθη Βδυ]οϑὶρ κεῖ. θπη ΠῸΓ ἴῃ βοιύθηθη ἘἌ]]θα 
ψἶγκὶ ἀον Ζ.Έ411 ἀθν ΚΙυρμοὶς θηίρορθη: ἀδ8 πηοῖβίθ ἱπὶ 19 θθη υγθῖββ οἷῃ 
ΜΟΙ νογβι ἀροῦ ΘΟ ΒΑ ΓΌΠΟΚ ἰη8 Οτδὰθ Ζὰ τἱοδίθῃ. 

120. Ῥα]Ββο  αρ. 
121, (ἀϑοϊριποίθβίθῃ, 
122. ἘΔΙρταθθη. 
1238. ΑΡΌΙα, 
124. ΑὐΒ ἄθπὶ ρϑηζθη Μϑπβοῆθη ἔβηγὶ πᾶ ᾿ὅβὲ βίοι οἷπ ΜΘηΒΟᾺ ({). 

1930. Ναολάφηι ὃ. βεῖπ Ἡϊδίγαιιοη, σέσεπ αἷδ δίπποονα μγηεθηιμησοη 

ἐπ ἄσηι δαίζο αμδσεοργοοσδεπ: ᾿Θομοίμ θα ἰδ ΕΑγθθ, βομοίη αν ϑ ἀβοὶρ κοῖς, 
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γόμωι γλυκύ, νόμωι πιεχρόν᾽, εἰπών, ᾿ ἐτεῆ τ δ᾽ ἄτομα καὶ 
χενόν, ἐποίησε τὰς αἰσϑήσεις λεγούσας τιρὸς τὴν διάνοιαν οὕτως" 
τάλαινα φρήν, παρ᾽ ἡμέων λαβοῦσατὰς πέστεις ἡμέας 
χαταβάλλεις; πτῶμά τοι τὸ χατάβλημα. Υ αὶ. τὰ ἔτ, 9. 117. 

126. --- ἀθ ἀἰθαγ. ρμυ]8, 1 25 [ΥΠῚ δ51 Κ. ἅδον ἄθῃ χυματώδης 
πὰ σχωληκίζων σφυγμός]: χοινὸν μέν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα ἑχατέ- 

ροις, τῶι μὲν χυματώδει τὸ οἷον χύματα ἐπανίστασθαι χατὰ τὴν 

ἀρτηρίαν ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέρωι, τῶι δὲ σχωληχίζοντε σχώληχος ἐοικέ- 
γαι πορείαε καὶ αὐτοῦ τοῦ ζώιου χυματωδῶς χινουμένου, χαϑάτεερ 

καὶ 4]. λέγει που περὶ τῶν τοιούτων διαλεγόμενος τῶν ὅσα χὺυ - 
ματοειδῶς ἀνὰ τὴν πορείαν πλάζεται,. ΑΕΙΒΥ. Εἶδξ, δηΐπι. 
Ε' 19. δδ156 γένονται δὲ χαὶ τὰ ὕπερα χαὶ τὰ πηνία ἔχ τινων τοι- 
οὐύτων ἄλλων αἷ κυμαίνουσι τῆι πορείαι καὶ προβᾶσαι τῶι ἑτέρωι 
χάμψασαι ἐπιβαίνουσιν. 

121. ἨΈΒΟΡΙΑΝ, π. χαϑολ. προσ. οὶ Ἐπιβίδίῃ. σὰ 428 τ. 1766 
[Π 446, 91,1] καὶ 4. “ξυόμενοι ἄνϑρωποι ἥδονται χαί σφεν 
γίνεται ἅπερ τοῖς ἀφροδισιάζουσιν'. 

128. --- -- μοὶ ΤἈρορη. Ρ. 79 [1 866, 191.] εἰς ὧν οὐδέτερον μο- 
γογεγνὲς ἢ εἰς ἣν ἢ εἰς ἂν ἢ εἰς εν ἢ εἰς τν ἢ εἰς υν οὐχ ἔστιν 
εὑρεῖν. τὸ γὰρ ἐϑύτρην παρὰ “1--πωὲ βεβίέασται. 

199, --- περὶ παϑῶν ἴῃ Εἰ. χοπ, 5. γένωται [ΠΠ| 288 1) χαὶ πάλεν 
ὡς χρυσόονται, χρυσοῦνται οὕτω χαὶ γνόονται νοῦνται. “1΄. φρενὶ 
ϑεῖα νοῦνται. καὶ νένονται ὡς πέποται. Περὶ παϑῶν. ὝὙεϊὶ. 
ἔτ, 18. 21. 112. 

1298. --- --- Ἐρίπιον, Ηοῃ, 890, 11 ΠῚ 224 π. 1] χαὶ παρὰ τὸ 

χλίνω χέχλιται παρὰ τῶι 4;-τ-ωἰ χωρὶς τοῦ ν. 
180. Ἡξβύοη. ἀμφιδήτεοι: ὡς [Ὁ] κρίχοι διάχενοι παρὰ 4---οι. 
181. -- - ἠπάτητον: τὸ ἀνωμάλως συγχείμενον παρὰ .«1---τὧι. 

βομϑίη αν Βινουκοῖς : πὶγκ ἢ πὰ Αἰοπιθ πὰ 1,6 γοϑ᾽, 1ἄδδί ΟΡ αἷδ δίππε 
σερόπ ἀπ Ῥογοίαπα γϑᾶθη: “Τα ἃτιηθῦ Ὑ᾽ ογβίαπα, γοὴ ἀη8 πἰπιπιϑὺ ἀὰ 
ἀεΐηθ Βονγοϊββυοκθ ἀπὰ ψ 118 ὰπϑ ἀδιηϊ θϑβίθρθη ἢ ΤΠ οἷπ βἴθρ ἰδὲ ἀθίη ΕᾺ1}}7 

126. Α116 βαικρεϑη, ἀἷθ "ϑὶ ἴῆγον Ὑαπάθγαπρ τὶ ϑηδγερ ἴστθη, 
191. ὔοπη αἴθ Μϑηβοθθη βίοι Κταίζθη, Βαῦθη βἰθ οἷη ΥΥ̓ΟΒΙ ΡΘΗ], 

Ἐπ 65 ψὶῖρὰ ἴθ τῖθ θοῖπὶ 110 ὈΘΒρΘη 188. 
128. ατδαρθθομγίθα ΤᾺ (Ὁ). 
129. (δυο ἢ68. ϑυβίμ πη βἰθ πη (ἀθίβίο, 
1291. Ἰβὺ ροὶθμηΐ, 
180. “ολὶε ϑραπρθῃ. 

181. Ὀπροίγοίοῃ [- μη σουδἠη]ο}}]. 



δ 

10 

2ὺ 

Β. ΕΟΗΤΕῈ ἘᾺΝ. 125---148. 429 

182. -- ἀσχαληρές ἰἀσχαληνές ἢ: ἐσότελευρον τεαρὰ “1---ωἱ. 

188, --- βροχμώδης: ἡ νοτερὰ καὶ ἁτιαλή. 4΄--ος. 

184. -- βρόχος: ἀγχύλη 4:΄---ος, ἀγχόνη, δεσμός. 

185. -- δεξαμεναί: ὑδάτων δοχεῖα, χαὶ ἐν τῶι σώματι 
φλέβες. 4--ου. 

186. --- δνυοχοῖ: πωματίζει παρὰ «1---οἱ. 
181. -- συγγονή: σύστασις. 4΄--ος. Υεὶ. συντόνη. σύστασις. 
ΟἾπ6 1μβπιηιᾶ: 
138, -- ἀμειψιχκοσμίέη: μεταχόσμησις. 

189. -- ἀμειψιρυσμεῖν: ἀλλάσσειν τὴν σύγχρισιν ἢ μετα- 
μορφοῦσθαι. Υεὶ. 8. 400, δ. 

140. --- εὐεστώ:... εὐδαιμονία ἀπὸ τοῦ εὖ ἑστάναι τὸν οἶχον. 
γε. 5. 8378, 29. 401. 10. 404, 12. 

141. -- ἰδέα: ἡ ὁμοιότης, μορφή, εἶδος. καὶ τὸ ἐλάχιστον 
σῶμα. - 

142, ΟἸΎΜΡΙΟΡ. ἰῃ Ρ]αί. ΡΒ ]οὈ.2 Ρ. 242 Β|41}1}0. τέ τὸ τοσοῦτον σέ- 

βας περὶ τὰ ϑεῶν ὀνόματα τοῦ Σωχράτους; ἴἶνᾳ). Ρ. 126] ἢ ὅτι 
“πάλαι χαϑιέρωται τοῖς οἰχείοις τὰ οἰχεῖα χαὶ ἄτοπον χινεῖν τὰ 
ἀχίνητα ἢ ὅτι φύσει αὐτοῖς ὠιχείωται κατὰ τὸν ἐν Κρατύλωι λό- 
γον ἢ ὅτι ἀγάλματα φωνήεντα χαὶ ταῦτα ἐστι τῶν ϑεῶν, 

ὡς 4ημόχριτος; νεῖ. 8. 418,19. Ητεβοοι, ἴῃ γί. ὁ. δυγ, 25 τὸ τοῦ 
“Ζιὸς ὄνομα σύμβολόν ἐστι χαὶ εἰχὼν ἐν φωνῆι δημιουργικῆς οὐ- 
σίας τῶι τοὺς πρώτους ϑεμένους τοῖς τιράγμασι τὰ ὀνόματα διὰ 

σοφίας ὑπερβολὴν ὥσττερ τινὰς ἀγαλματοποιοὺς ἀρίστους διὰ τῶν 
ὀνομάτων ὡς δι᾿ εἰχόνων ἐμφανίσαι αὐτῶν τὰς δυνάμεις. 

148. ῬΗΙΠΌΡΕΜ. ἀ6 ἵγὰ 28, 17 χἀπαντῶσι δὲ ττολλάχε τιολλαὶ συμ- 

φοραὶ καὶ φίλοις χαὶ τιροσήχουσιν ἄλλοις, ἔστε δ᾽ ὅτε καὶ πατρίσι 
χαὶ βασιλείαις, οὐ πτάλαι μόνον ὅϑ᾽ ἡ μῆνις ἐχείνη μυρί᾽ ᾿Αχαιοῖς 

182, ΟἸοἰο ἢ βοϑιερθ8. 

188. Ἐϑυομίαγιρ. 

184. ΒΙοΘΏ, 

185. ΒοΒδΙ] Ιου [Ξ 4ἀθγπ ἐθὶ ΚΡ 671. 
1.06. Βοάθοκοιυ {[-| ψεγϑίδῆί πὶ Ῥδοκεὶ!. 
131. Οοπρίβίθῃζ. 

188, ὙΥ δἰ ἐθη υθο 56]. 

189. ἘΣ ΘΟΒ ΒΘ] η. 

140. ὙἹΟΒΙβιδηά. 

141, (ἰοϑι8}0. 

142. δὶο ογίε οἱπαὰὶ τϑάθμἀθ (ἀδιίθγ! ] ον. 
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480 ὅδ. ΘΕΜΟΚΕΙΤΟΣ 

ἄλγη ἔϑηχεν, ἀλλ᾽ ὁσημέραι, καὶ μιχροῦ δεῖν “ὅσα τις ἂν νώ- 
σαιτο᾽, χατὰ “ημόχριτον, κατὰ πάντα παραχολουϑεῖ διὰ τὰς 
ὑπερμέτρους ὀργάς. ΝΜ ὶ. ο. 67 Β ἔτ. 1. 

144. --- ἀθ τηυβῖο. 86, 29 .7. μὲν τοίνυν, ἀνὴρ οὐ φυσιολογώτατος 
μόνον τῶν ἀρχαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱστορουμένων οὐδενὸς ἧττον 
πολυτιρράγμων, μουσικήν φησι νδωτέραν εἶναι καὶ τὴν αἰτίαν 
ἀποδίδωσι λέγων μὴ ἀποχρῖναι τἀναγχαῖον, ἀλλὰ ἐχ τοῦ 
περιεῦντος ἤδη γενέσϑαι. δὶ. ΑΒΙΒΤ. τηϑίαρη. Α 2, 982}22 
ἔν, ὅ8 Ρ. 68 οθο, ΡυΑυ. Οὐδ Ρ. 1104. 

145 [106 Ν.] Ῥιχιτ. ἀ6 ῥοῦ, δά. 14. ῥ. 9 Ε' [γε]. 5, 866, 18] λόγος 
γὰρ ἔργου σχιή, κατὰ “ημόχριτον. 

146 [18 Ν)] “-- ἀθ ῥγοῦ. ἴῃ νἱγί, 10 Ρ. 818 ἄυγοῖβ Ἐπ Βα] ἔβαπ- 
Κοῖδ χεῖρ τθδη τὸν λόγον ἐντὸς ἤδη τρεφόμενον χαὶ ῥιζούμενον ἐν 
ἑαυτῶι χαὶ χατὰ 4ημόχριτον αὐτὸν ἐξ ἑαυτοῦ τὰς τέρψιας 
ἐθιζόμενον λαμβάνειν. 

147 [28 Ν}] --- ἀθ βαηϊξ, ῥσγϑθο. 14 Ρ. 129Ὰ ἄτοπον γάρ ἐστι 
χοράχων μὲν λαρυγγισμοῖς χαὶ χλωσμοῖς ἀλεχτορίδων χαὶ συσὲν 

ἐπὶ φορυτῶιν μαργαινούσαις, ὡς ἔφη 4΄., ἐπιμελῶς προσέ- 

χειν σημεῖα ποιουμένους τιγευμάτων χαὶ ὄμβρων, τὰ δὲ τοῦ σώ- 

ματος χινήματα χαὶ σάλους χαὶ τιεροτταϑείας μὴ προλαμβάνειν μηδὲ 

τεροφυλάττειν μηδὲ ἔχειν σημεῖα χειμῶνος ἐν ἑαυτῶι γενησομένου 

χαὶ μέλλοντος. ΟἸΕΜ. ῥτοίγ. 92 Ρ. 756 })"}, οἱ δὲ σχωλήχων δίχην ττερὶ 
τέλματα καὶ βορβόρους τὰ ἡδονῆς ῥεύματα χαλινδούμενοι ἀνονή- 

τους χαὶ ἀνοήτους ἐχβόσχονταε τρυφάς, ὑώδεις τινὲς ἄνϑρωπτοει. 

ὕες γάρ, φησίν, ἥδονται βορβόρωνι μᾶλλον ἢ καϑαρῶι ὕδατι [νε]. 
Ηφγά ΚΙ ἔτ. 18, 37] χαὶ ἐπὶ φορυτῶι μαργαίνουσιν κατὰ 2;η- 
μόχριτον. Χεὶ. [ΤΉΕΟΡΗΒ.] ἀθ βρη. 49 χαὶ τὸ πανταχοῦ δὲ λεγό- 
μένον σημεῖον δημόσιον χειμέριον, ὅταν μύες [σύες γοτὺ. ΜδΆΒ8) 
περὶ φορυτοῦ μάχωνται καὶ φέρωσιν [1]. φύρωσιν). 

148, ΡιυΤ. ἀθ ἈΠΊΟΥΘ ΡγῸ]. 8 Ρ. 496 Ε' ὅταν δὲ τὴν γονὴν ἀναλάβηι 
πιροσπεσοῦσαν ἡ ὑστέρα χαὶ πιεριστείλης ῥιζώσεως γενομένης ( ὅ 
γὰρ ὀμφαλὸς πρῶτον ἐν μήτρηισιεν, ὥς φησι 27., ἀγκυρή- 

143. βονίθὶ πδη πὰ ογάθηϊοη Κῦπηίθ. 
144. δίο Ἡμεὶβκ βοὶ φίπθ ζμπσο Κιρπεί. θη πἰοδὺ ἀἰθ ΝΟΣ ΒΔΡ6 5ἷ8 

θΘθοΓΘη, ΒΟΠἀθυη δἰθ βοὶ δὰ ἄθιι Ὀθγοὶίβ ὁπώσίοἰζοϊ θη Τλυχὺβ θηἰβίαπάθα. 
140. Τ)18 οτῦ ἰβὲ ἀδθὺ βομαιίίθη ἀθὺ Τί. 

146. δὲν Οεἰδί, ἀθγ βίο ἢ ρου δαπί, ἃ βίος 86] 08 αἰ ΕὙθαάθῃ Ζὰ βομδρἕθῃ. 
141. Βοινοῖπθ (0 ] ] θη βίος δῇ ἄθη Μίβίο. 

148. Ζυοτδὺ ὈΙ]ἀθι βίοι ἴῃ ἀον Οοοᾶγμναϊίογ ἀον Νθϑὶ, οἷμπ ΑἸ Κουρὶαῖσ 
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βόλιον σάλου καὶ πλάνης ἐμφύεται, πεῖσμα χαὶ κλῆμα 
τῶι γεννωμένωι χαρτεῶι καὶ μέλλοντι) τοὺς μὲν ἐμμήνους 

καὶ καϑαρσίους ἔχλεισεν ὀχετοὺς ἡ φύσις χτλ. Υ). ἀθ ἔοτί. Βοπι. 
2. 8174. 

149 [49 Ν}] --- δηἰπιῖπθ δὴ ΘοτΡ. 8. 2 ρ. 600) λέγωμεν οὖν ἐν 
ἡμῖν, ὅτι πολλὰ μέν, ὦ ἄνθρωπε, σοῦ καὶ τὸ σῶμα νοσήματα χαὶ 
πάϑη φύσει τε ἀνίησιν ἐξ ἑαυτοῦ καὶ προστείπετοντα δέχεται ϑύ- 
ραϑεν᾽ ἂν δὲ σαυτὸν ἔνδοϑεν ἀνοίξηις, ποικίλον τι καὶ 
πολυπαϑὲς καχῶν ταμιεῖον εὑρήσεις καὶ ϑησαύρισμα, 

ὥς φησι 44., οὐχ ἔξωϑεν ἐπειρρεόντων, ἀλλ᾽ ὥστεερ ἐγγείους καὶ 

αὐτόχϑονας πηγὰς ἐχόντων, ἃς ἀνίησιν ἡ χκαχία πολύχυτος καὶ 
δαψιλὴς οὖσα τοῖς πάϑεσιν. 

1500 (109 Ν) --- αυδοδβέ. οοην. 1 1, δ ῥ. 6148) οὕτω τὰς ψυχὰς 

αἱ μὲν ἐλαφραὶ ζητήσεις ἐμμελῶς χαὶ ὠφελίμως κινοῦσιν, ἐρε- 
δαντέων δὲ χατὰ 4“ημόχριτον καὶ ἱμαντελιχτέων᾽ λόγους ἀφε- 
τέον. [Ναγάοτθὶ ΒΤΆΑΒ. 1 Ρ. 6ὅ Ὁ. Ρ. 8δ, 381 Μ. ἔριν διαιτώντων νμὶ. 
Ρ. 86, 14] ἀπὰ Ομεμ. βίγοπι, 1 22 ρ. 328 Ρ. ἐριδαντέες (80 ΟἸθηι. ἔβ 50 ἢ 

βίαιὶ ἐριδάνται; νρ]. Τίμηοη, ἔγ. 28, 2) χαὶ ἑἱμαντελιχτέες (1. ἐχται)}. 

151 [280 Ν] -- --- ΠῚ 10,2 Ρ. 0648Ε᾽ ἐν γὰρ ξυνῶι ἰἐχϑύι 
ἄκανϑαι οὐχ ἔνεισιν, ὥς φησιν ὁ Α͂. 

152. --- -- ἸΝ 2, 4 Ρ. Θ06Ε' τὸ χεραύνιον “τῦρ ἀχριβείαι καὶ 
λεπτότητι ϑαυμαστόν ἐστιν, αὐτόϑεν περὶ [1]. τε] τὴν γένεσιν ἐκ 
χαϑαρᾶς καὶ ἁγνῆς ἔχον οὐσίας καὶ τεᾶν εἴ τε συμμίγνυται νοτε- 
ρὸν ἢ γεῶδες αὐτῶι τῆς περὶ τὴν κίνησιν ὀξύτητος ἀποσειομένης 
καὶ διαχαϑαιρούσης. ᾿ διόβλητον μὲν οὐδέν, ὥς φησι «“΄., (οἷον 
μὴ τὸ παρ᾽ αἰϑρίης στέγειν ζκαϑαρὸν, σέλας. 

--- Υ1Π 10, 2 8. 5. 388, 4. 

168 [160 Ν. --- τοῖρ. ροῦ. ῥγᾶθο 38 ἢ. 821 Α τήν γ᾽ ἀληϑινὴν 

τιμὴν καὶ χάριν ἱδρυμένην ἐν εὐνοίαι καὶ διαϑέσει τῶν μεμνημέ- 

βοχοπῦ Ξ'οἾγ8}} πὰ Ιτγέδ τι, Απκογίδα απ Βδηκο ζῶν αἀἷθ δηίβίθμοπᾶθ 

παπᾶ ψογάθηάθ ΕὙΘΟΒΐ. 

1419. ὕνοηπ ἄμ ἀοίῃ Ιππογο8 ὅβηρει, πῖγβὶ ἀὰ ἀασγίη οἷηθ ψοτγταίβ- 

πηᾶ βομαικαιητιθσ γοπ ΑἸ] γ]οὶ δῦβοη 1,οἰἀθπβοβαίθη δπάθβη, 

100. Ζᾶηκοῦ ἀπὰ Βἰοιηθηάγομον [4 ἢ. 50) δ! 6η]. 

151. 1π| ροπιθίπβαπίθη ΕἾΒΟΝ δἰπά Κοίηθ τἄνθη [4. ἢ. δεῖπι Τείϊθη 

διοὶδέ ἀδν πιοκσγαί Ποσοη]. 

102. Κοὶπ Ζουβρεβαπάίος Β]1 5, (ἄθγ πίοι ἀϊθ ζτοῖμθ) ἄιμουμθ}}6 

Ῥον δ γίθ. 
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νων οὐχ ὑπερόψεται πολιτιχὸς ἀνήρ, οὐδέ γε δόξαν ἀτιμάσει 
φεύγων τὸ τοῖς πέλας ἁνδάνειν, ὡς ἠξίου Ζ. 

164. Ῥιαστ, ἀ6 ἔδο, 'ὰπ. 16 Ρ. 9290 [8. ΒΚ. 197 ἡ. 42] χατὰ στά- 
ϑμην, φησὶ {7., ἱσταμένη τοῦ φωτίζοντος ὑπολαμβάνει 
χαὶ δέχεται τὸν ἥλιον. 

148. --- ἀθ Βο]]δγέ. δηΐπι. 20 Ρ. 974.Α γελοῖοι δ᾽ ἔσως ἐσμὲν ἐπὶ 
τῶι μανϑάνειν τὰ ζῶια σεμνύνοντες, ὧν ὁ 24. ἀποφαίνει μα ϑη- 
τὰς ἐν τοῖς μεγίστοις γεγονότας ἡμᾶς" ἀράχνης ἐν ὕφαν- 
τιχῆει χαὶ ἀχκεστιχῆι, χελιδόνος ἐν οἰχοδομίαι, καὶ τῶν 
λιγυρῶν, χύχνου καὶ ἀηδόνος, ἐν ὠιδῆι κατὰ μέμησιν. 

10. --- ἀθ οοπιπιυη. ποῖ. 89 Ρ. 1079 ἔτε τοίνυν ὅρα τίνα τρό- 
τον ἀττήντησε [ὈὨγγεῖρροβὶ “ημοχρέτωι διαποροῦντι φυσιχῶς χαὶ 
ἐπιτυχῶς" δὲ χῶνος τέμνοιτο παρὰ τὴν βάσιν ἐπιπέδωι 

1. ἐπιπέδοις), τέ χρὴ διανοεῖϊσθαιτὰς τῶντμημάτων ἐπι- 

φανείας, ἴσας ἢ ἀνέσους γιγνομένας; ἄνισοι μὲν γὰρ 

οὖσαι τὸν χῶνον ἀνώμαλον παρέξουσι πολλὰς ἀποχα- 
ράξεις λαμβάνοντα βαϑμοειδεῖς καὶ τραχύτητας, ἔσων 

δ᾽ οὐσῶν ἴσα τμήματα ἔσται καὶ φανεῖται τὸ τοῦ χυ- 
λίνδρου πειτονϑὼς ὁ χῶνος, ἐξ ἴσων συγχείμενος καὶ 

οὐχ ἀνίσων χύχλων, ὅπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον. 
156. --- δἂν. Οοἱοί, 4 Ρ. 1108 Ε' ἐγχαλεῖ δ᾽ αὐτῶι [ἘΚ οϊοίαβ ἄἀθπὶ 

Τοποκτ.} σερῶτον, ὅτε τῶν πραγμάτων ἕχαστον εἰττὼν οὐ μᾶλλον 
τοῖον ἢ τοῖον εἶναι συγχέχυχε τὸν βίον. ἀλλὰ τοσοῦτόν γε 4. 
ἀποδεῖ τοῦ νομέζειν μὴ μᾶλλον εἶναι τοῖον ἢ τοῖον τῶν πραγμά- 

158, ἥδαπ γουτηϑὶ θ᾽ βοίμθαι ΝΔΘΒΌΔΥ σία] ]θὴ σὰ γΟ]]Θη, 
154. ἀϑηδα πο ἀογ ΘΒ ΠῸΓ βέ6 1} βίοι ον ἥομα ἄϑηι 1 ἰομ βρϑηογ 

βορσοηῦθοῦ ἀπὰ πἰτημηῦ 80 ἄθη ϑΘοπηθηβομθὶπ ραβε οἢ δαΐ. 
1544. Π΄Ί6 Μοηβοβθη βἰμπὰ ἴῃ ἄθῃ ὑἱο ἰρϑίθη Ὠϊηρθα ΘΟ ]ου ἀ6Γ 

Τίογο ρονογάθη: ἀθὺ βρίπηθ ἱπὶ θη πὰ βιορέθη, ἄδογ οι ΝΆ] 6 ἱπὶ 
Βαυθῃ πὰ ἀθν Κἰηρσνδροὶ, ἀθ8. σοι γαπβ ἀπὰ ἀογ ΝΟΕΡᾺ} ἴπ Οθβδηρ, 
ἰπάθπῃ) βἰθ ἐΐγε Κιμιδί πδομπηθη. 

1δὅ. Ὑὔθηπ οἷπ Κορθὶ ρᾶγα! !θὶ σὰγ ατγαπαῆδομθ ἀστοὶ ἘΌΘμθη ρθ- 
Βοδηϊ θη πὶγά, σῖθ 8501} δ βἰοῖι ἀΐθ ϑηίϑιθῃθηάθῃ μη  δομθη σγοτ- 

βίθ! θη, ρ᾽ϑίοι οάθυ ἀπρ]οίοι [ἀ, ἢ. σοπργμοπί οὐδγ' ἱποοηργμθηι) ἢ ϑιπᾷ 5ἰθ 
πη ρ θίομ, ἀδηη νϑγάθη βἷθ ἀθπ Κορθὶ ὑπρ] οἰ ομπιβϑδὶρ τηδόῆθη, ἀα 6Γ. 
ἐγθρρϑῃδγίῖρο Εἰηβομ εἰ θ ἀπὰ Μογβργᾶπρο ουβᾶϊ; βἰηα δἷθ ἀδρθρθη ρ] βίος, 
80 ουάθῃ ἰδ ἀἷθ οι ηϊθ ρ]θίοἢ βοὶπ πὰ ἀδγ Κορθὶ νπἰγὰ ἀΐο Ἐτ- 
βοβοίπιηρ οἷπθα ΟΥἹπάθυβ ἀαγυϊθίθη, ἱπμβοΐθσῃη Γ΄. δὰ8 α᾽θίομθη, πἰοδί 

818. Πρ] θίομθη ἘΚ γοίβθη Ὀϑβίθμθη υἱγὰ, τὰ ἀοοἢ ΒΘ ἀηρογοίπις ἰβί, 
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Β. ΕΟΗΤῈ ΕΉ. 158---159. 438 

των ἕχαστον, ὥστε Πρωταγόραι τῶι σοφιστῆι τοῦτο εἰπόντε με- 
μαχῆσϑαι χαὶ γεγραφέναι τιολλὰ καὶ τευϑινὰ ττρὸς αὐτόν" οἷς οὐδ᾽ 
ὄναρ ἐντυχὼν ὅ Κολώτης ἐσφάλη περὶ λέξιν τοῦ ἀνδρός, ἐν ἧι 
διορίζεται μὴ μᾶλλον τὸ δὲν ἢ τὸ μηδὲν εἶναι, δὲν μὲν ὀνο- 
μάζων τὸ σῶμα, μηδὲν δὲ τὸ κενόν, ὡς χαὶ τούτου φύσιν τινὰ 
καὶ ὑπόστασιν ἰδίαν ἔχοντος. Ναὶ. Τποοάοίίοπβ βορυπαρί πίαᾶθοτβ. "Ὁ. 
ῬΆΠΟΡ. ἀ. ορίξ, Π| 1». ὅ9, 12 Βοίομαγαι, ἡ δὲ γῆ ἦν ϑὲν χαὶ οὐϑέν, 
ἄαξα ῬΗΠΟΡ. 68, 16 “ϑὲν ἦν᾽ τουτέστι ἦν τὶ. 

101 [138 Ν᾽] --- -- 82 Ρ. 1126 Α ἐμοὶ δὲ περὶ τούτων οἵ 
οἰχονομικῶς καὶ τολιτιχῶς βεβιωχότες ἐγχαλείτωσαν; ... ὧν 4. 

μὲν παραινεῖ τὴν τε πιολιτιχὴν τέχνην μεγίστην οὖσαν 

ἐκδιδάσχεσϑαι καὶ τοὺς πόνους διώχειν, ἀφ᾽ ὧν τὰ με- 
γάλα καὶ λαμπρὰ γένονται τοῖς ἀνϑρώτεοις. Μρὶ. 11006 

168 [129 Ν] --- ἀο ]αἰ. νἱν. ὅ Ρ. 1129) ὁ ἥλιος ἀνασχών... 
συνώρμησε τῶι φωτὶ τὰς τιράξεις χαὶ τὰς νοήσεις τὰς ἁπάντων, 

ὥς φησι 4. νέα ἐφ᾽ ἡμέρην φρονέοντες ἄνθρωποι τῆι 
πρὸς ἀλλήλους ὁρμῆι χαϑάπερ ἀρτήματι συντόνωι σπασϑέντες 

ἄλλος ἀλλαχόϑεν ἐτιὶ τὰς περάξεις ἀνίστανται [νᾳὶ]. αα. οοην. ΠΠ 6, 4 
Ρ. θ65 Ὁ. ΥἹΠΙΠ 8, ὅ Ρ. 722 "] παοὴὶ Ηθγακιῖ ἔν. θ. 

109 [22 Ν) “-- ἔταρτη. ἀθ 14, οὺ δορτ. 2 ἔοιχε παλαιά τις 
αὕτη τῶι σώματι διαδιχασία πρὸς τὴν ψυχὴν πιερὶ τῶν παϑῶν 
εἶναι. χαὶ “1. μὲν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀναφέρων {τὴν αἰτίαν τῆς) χα- 

χοδαιμονζίαςΣ φησίν" “εἰ τοῦ σώματος αὐτῆι δίκην λαχόν- 
τος, παρὰ τιἄντα τὸν βίον ὧν ὠδύνηται (καὶ, χαχῶς 
πέπονθεν, αὐτὸς γένοιτο τοῦ ἐγχλήματος διζκαστήςΣ, 
ἡδέως ἂν καταψηφίσασθαι τῆς ψυχῆς, ἐφ᾽ οἷς τὰ μὲν 

ἀπώλεσε τοῦ σώματος ταῖς ἀμελείαις καὶ ἐξέλυσεταῖς 

μέϑαις, τὰ δὲ κατέφϑειρε χαὶ διέσπασε ταῖς φιληδο- 
το πο τορ τ ορ--- --.... 

156. 1.018 ΝΙοΙίβ οχίβεϊθσὺ Θθηβόβθὴν τὶθ ἀΔ8 [οἢίβ8, 
101. ἢ. τὰϊ ἀϊο Βιδδιβκα δῦ 418. αἴθ μβδομβίθ σὰ ουΐθγηοπ ἀπᾶ ἀἷθ 

Μϑδμθη δαΐ δἰοῦβ ζὰ πϑμμθη, δὰ8 ἄθημθῃ ἀδβ ατοββο απὰ Ηδυ πο ἴῃ 

ἄον οἷς ον ἄοιβῦ, 
158. 6 Μϑηβοῆθη, ἀἷθ ἐἄρ! ἢ ἔγίβομθ Οθάδηκθη Βαθθῃ. 
159. ὔθμῃ ἀον 1,οἷ σορθη δἷθ [αἷθ 866] οἴμϑθη Ῥγοόζθββ ἀπμδηρὶρ 

τιδοίο πορθὴ ἀδΥ βομπιθυζθη ἀπά ΜΊΒΒΒΆΠαΙ ρθη, ἀἰθ ὁ νοῦ ἐδ ποῖύ- 
Ἰοῦθηβ δυΐβσθη, πὰ δ βαὶ υϑὺ αἱ8 ΕΙομίο ὥθογ ἀἷθ Αμκίαρθ σὰ θηΐ- 

βοβοίάθῃη μδι(6, 8ο ῦγάἀθ δὲ ἀΐθ ὅὅ66 16 πυὶῤ χη ρθη σϑγαγίθι θη, ντϑὶ] 

βἷθ ἄθῃ 1 οἱ ἐθὶ}]8 ἀιτγοι Ὑ ογμδο  ἄβαίσαηρ σὰ αταπάθ τἱομίθιθ ἀπὰ ἀστοῖς 

ΤυαηΚβασοδῦ βου βομίθ, ἐθ1]18 ἀυτοῖ ὙΥ Οἱ βέθ γογπιοὑθίθ ἀπὰ νου]οὐίοτίο, 
Ὀΐϊο]6, Εταρτα. ἃ.  σβοῖε, 25 
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484 ὅδ. ΠΕΜΟΚΉΓΓΟΝ 

νέαις, ὥσπερ ὀργάνου τινὸς ἢ σχεύους χαχῶς ἔχοντος 

τὸν χρώμενον ἀφειδῶς αἰτεασάμενος᾽. Υεὶ. ἀθ Ξαπῖξ, ῥγᾶθο. 

24 τ. 136 Ε' ἐσεηρεάζοντες ἑτέροις ἢ φϑονοῦντες ἢ φιλονικοῦντες 
ἢ δόξας ἀχάρτιους καὶ χενὰς διώχοντες. πρὸς τούτους γὰρ οἶμαι 
μάλιστα τὸν “]ημόχριτον εἰπεῖν, ὡς δὲ τὸ σῶμα διχάσαιτο τῆι 
ψυχῆι χαχώσεως, οὐχ ἂν αὐτὴν ἀποφυγεῖν. 

100. ῬΟΕΡΗΥΕ. ἀδ δρϑβέ, ΕΥ̓͂ 21 τὸ γὰρ καχῶς ζῆν καὶ μὴ φρονίμως 
καὶ σωφρόνως καὶ ὁσίως Τημοχράτης [“ημόχριτος ΒΒοοΙ] ἔλεγεν 
οὐ χαχῶς ζῆν εἶναι, ἀλλὰ πολὺν χρόνον ἀποθϑνήισκειν. 

161. Βσηον. ἰπ ΑΡοιχ,, ΒΒΟΡ. ἔ᾿ 588 τὸ σεαλατὸν ὥιοντο αἱ φαρ- 
μαχέδες τὴν σελήνην χαὶ τὸν ἥλιον χαϑαιρεῖν. διὸ χαὶ μέχρε τῶν 
“Τημοχρέτου χρόνων πολλοὶ τὰς ἐκλείψεις χαϑαιρέσεες ἐχάλουν. 

162. --- ἰπ Ηομ. ΑΒ σὰ Ν 187 .5. δὲ τὸ χυλινδριχὸν σχῆμα 
ὀλοοέτροχον καλεῖ. 

163. βΈχτ. Υ11 206 “΄. δὲ ὁ τῆι “τὸς φωνῆι παρεικαζόμενος χαὶ 
λέγων «τάδε περὶ τῶν ξυμπάντων (λέγωνγ᾽ [Απέδηρ ἃ. ΜΙιχρὸς 
δεάκοομος ] ἐπεχείρησε μὲν τὴν ἐπίνοιαν  ἄθῃη Βερτθ ἀνϑρωποςὶ 
ἐχϑέσθϑαι, τιλεῖον δὲ ἰδιωτιχῆς ἀττοφάσεως οὐδὲν ἔσχυσεν εἰτεών" 

104. ἄνθρωπός ἐστιν ὃ πάντες ἔδμεν. Οἱο. δ. Ῥτ. Η 

28, 78 φμία ἰοψφμαγ ἀς θεποογιίο χαθῆ δῆ 60 ΠΟΉΓΟΡΥΘ ρμοδδιημιδ 

ποῦ τοιοῦ ἱησοηῖ πιασημαΐηθ, δοαὰ οἱαθθ ἀπὶρὶ ἢ φμὶ ἐΐα 5} αἰιϑὴΣ 

ογαϊγὶ “ἤαες ἰοφμον ὧδ ὠπὶυεγϑίε. οος. αἰψιθ ἐς ποῦ ἧοσ ἄϊοϊ 
ψιοα πὸ ψιιὶ υϑγὶ δ556 αἰϊγμϊα πὴ πδραπῆιδ, ρδγοὶρὶ ροδδ86 πόραηιεξ. 

ἡΠ16 6856, ὑογηι ρίαηδ ποσαί ϑεηδιδῴδ ἑάθῆὶ ΠΟ Οὐδοιγος αἰεὶ, 888 
ἐοποδτγίοοδονδ [ΟᾺΪ] σχοτέας γρ]. ἔτ. 11]: δὲο οηπΐδε ἀρρεϊαΐ 605. Υ εἰ. 
ΑΒΙΒΤ. ἀ6 Ῥατίί. δηΐηι. Α 1. 640"29 δὲ μὲν οὖν τῶι σχήματι χαὶ τῶε 
χρώματι ἕκαστον ἔστι τῶν τὸ ζώιων χαὶ τῶν μορίων, ὀρϑῶς ἂν 2. 

λέγοι" φαένεται γὰρ οὕτως ὑττολαβεῖν. φησὶ γοῦν παντὶ δῆλον εἶναι 
οἷόν τι τὴν μορφήν ἐστιν ὃ ἄνϑρωπος, ὡς ὄντος αὐτοῦ 
τῶι τε σχήματι καὶ τῶι χρώματι γνωρίμου. χαΐτοι καὶ ὅ τεϑνεὼς 

Θὔνγα Ὑ6 ΘΓ δἰηθη χοἰ 58] οϑθὴ ΒΘηαὐΖου ὙϑυϑηΟΥ  οἢ τηδοῖθη υγγαθ, 

ΜΘΠΠ οἷπ [ηδβίγαμηθηῦ οὐοθσ αογᾶϊ βοὴ ἴῃ βομ  θομέθη Ζαβίδπ ἀθ θοΐβηαε: 

1600. δὰ δὅδο, μπυογοίἀπαῖσο, ὠπἰοαδοῖθ ππὰ ὠπἢϑλ σε 1 ιοῦδη σὲ 

εἷσε οἷη Ὀὅβοβ Γ,ΘΌθα, βοπάθτῃι οἷπ Ἰαηρν θτροβ Θίογθθη. 

161, Μοπαπηδίογηἶδδα παππίθ τᾶπ μά δὶ αἰῷῇ' θεπιοκγὶς Ζεὶξ 

ΗδτΑΡΒΟΙ ἤρθη 665 Ἡοπαᾶὸόδ. 
162. δία Ουνηπαθγ δασίοε ἢ. ὙὟῇἥ αἴτο. 

163. ἘοΙροπᾶθβ βαρ ἰοῦ ἄρον ἀδ8 ΑἹ]. 
161. Μοηβο ἰδέ, νγαὰβ Δ᾿θη Ὀοκαηὺ ἰδύ. 
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Β. ΕΟΗΤῈ; ἘῊ. 159---16060. 488 

ἔχει τὴν αὐτὴν τοῦ σχήματος μορφήν, ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἔστιν ἄν- 
ϑρωπος. 

100, --- ὙΙΙ 116 παλαιὰ... δόξα περὶ τοῦ τὰ ὅμοια τῶν 
ὁμοίων εἶναε γνωρειστιχά... (1117) ἀλλ᾽ ὁ μὲν 4“΄. ἐπέ τε τῶν ἐμ- 
ψύχων καὶ ἀψύχων ἵστησι τὸν λόγον. καὶ γάρ ζῶτα, φησίν, 
ὁμογενέσι ζώεοις συναγελάζεται ὡς περιστεραὶ σπδρι- 
στεραῖς καὶ γέρανοι γεράνοις χαὶ ἐτεὶ τῶν ἄλλων ἀλό- 
γων᾽ ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων, χαϑάπερ ὁρᾶν 
πάρεστιν ἐπέ τὸ τῶν χοσχινευομένων σπερμάτων καὶ 
ἐπὶ τῶν παρὰ ταῖς χυματωγαῖς Ψηφέδων᾽ ὅπου μὲν γὰρ 
κατὰ τὸν τοῦ χοσκένου δῖνον διακριτεικῶς φαχοὶ μετὰ 
φαχῶν τάσσονται χαὶ χριϑαὶ μετὰ χριϑῶν χαὶ πυροὶ 
μετὰ πυρῶν, ὅπου δὲ χατὰ τὴν τοῦ κύματος χένησεν αἱ 

μὲν ἐπιμήχεις ΨψΨηφῖδες εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ταῖς ἐπε- 

μήκεσεν ὠθοῦνται, αἱ δὲ περιφερεῖς ταῖς περιφερέσιν 

ὡς ἂν συναγωγόν τε ἐχούσης τῶν πραγμάτων τῆς ἐν 
τούτοις ὁμοιότητος. ἀλλ᾽ ὃ μὲν 4. οὕτως. [δε]. 5. 889, 88. 
θεσ ουίίδυι 468 ἔν. βομοίπέ Είοσ πὰ ἀδ πιοαἀθγηίβίοι,) 

166. --- ΤΧ 19 [Οδιυιογνογβίθ!αηρσθη, δὰ8 Ῥοβεϊἀοηΐοβ Περὶ ϑεῶν 
νεῖ. Α 75] .5. δὲ εἴδωλά τινά φησιν ἐμτιελάζειν τοῖς ἀν- 
ϑρώττεοις καὶ τούτων τὰ μὲν εἶναι ἀγαϑοποιὰ τὰ δὲ κακοποιά" 

ἔνϑεν χαὶ εὔχεται εὐλόγχων τυχεῖν εἰδώλων. εἶναι δὲ ταῦτα 
μεγάλα τὲ χαὶ ὑπερμεγέϑη καὶ δύσφϑαρτα μέν, οὐχ ἄφϑαρτα δέ, 
προσημαένδιν τε τὰ μέλλοντα τοῖς ἀνϑρώτεοις ϑεωρούμενα χαὶ 
φωνὰς ἀφιέντα. ὅϑεν τούτων αὐτῶν φαντασίαν λαβόντες οἱ πα- 
λαιοὶ ὑπενόησαν εἶναι ϑέον, μηδενὸς ἄλλου παρὰ ταῦτα ὄντος 
ϑεοῦ τοῦ ἄφϑαρτον φύσιν ἔχοντος. [ΤΧ 84 νρὶ. οὔϑη 8, 8382, 89.] 

105. Πθομη 4}16 Το θυγθβθη φΘβθ] ]θὰ βιο ἢ} σὰ ἴἤτοῦ τὺ νῖθ Τααθθα 
τὰ Ταῦθοη, Κυδηΐοῆθ σὰ Κυδηΐϊοθθῃ πὰ 80 Ὀδὶ ἀθὴ ἄργίροη Τίθγθῃ. 
ΕΘΩβο ἰβύ 68 δΌδὺ δοι οὶ ἄθῃ Ἰθθοβθῃ Πίηρθη, τῖθ τῆϑῃ 68 Βθῇθῃ 
Καὴπ θεῖ ἄθῃβ Πυτοβίθθθη ἀθγ βδιθη πὰ δὶ ἄθῃ ϑιθίπθη δὴ ἀδΓ 
Βταηάσηρ. θη ἀοτὲ ογάηοι βίο ἀυτοὰ ἀ85 Ὑ Ἰγθ6] ἢ 408. ὅϑϑἰοθθθ βίοἢ 
βοπδογμᾶ [ἠπ806 ζὰ [ἠ1η856, Οοτβίθ Ζζὰ (ογβδίθ υαπὰ ΥΥ οἰζθη ζὰ Ὑδίζθῃη, 

Ηἴοῦ ἄαρορθη ὑγογάθῃ ἀυγοι ἄθη Τοροηβομαρ ἀἷθ Ἰδηρ]ομθη οὐθίηθ ζὰ 

ἄθῃ ᾿δηρ] ονθα ρϑγοὶ]έ, ἀΐθ σταπάθη σὰ ἄθῃ σιιπᾶθη, 818. οὐ ἀΐθ Ἀμη]0Ὰ- 
Κοὶς ἀθν Τίηρθ πἰογίῃ οἷπθ ψϑυνίββο Ὑ δγθιηἰριηρθκγαῖθ Ὀοβᾶβϑο. 

106. . δελπαμρίει σονῖββο ΑΙ ἀθὺ παδύθη ἄθη Μθηβοβθῃ πα ἀἶδδα 

Ξοίοπ ἰοἰϊς Ομίος, εἰς Βὅδε5 τυγκοπα. αν τοϊπδολέ ἐὺ αἰοἢ οἰθοι- 

Ὀϑάθαϊοπαοι Βίϊάθν ὑθ] μαΐάρ τὰ τνογάθῃ. 
25" 
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436 δ. ΠΒΕΜΟΚΕΙΤΟΒ 

161. ΒΙΜΡΙ, ΡὮγβ, 827, 234 [5, Β. 381, 36] δῖνον ἀπὸ τοῦ παν- 
τὸς ἀποχριϑῆναι παντοίων εἰδέων. 

165, --- --- 1818, 84 ταῦτα [η. ἄτομα) γὰρ ἐκεῖνοι φύσιν ἐκάλουν 
[π. οἱ περὶ “ημόχριτον) καὶ ἔλεγον κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς βαρύτητα 
χιγούμενα ταῦτα διὰ τοῦ χενοῦ εἴχοντος χαὶ μὴ ἀντιτυποῦντος χατὰ 
τόπον χινεῖσϑαι" 'περιπαλαΐσεσθαι []. περιπαλάσσεσϑαι) 
γὰρ ἔλεγον αὐτά. [Υε]. 6]. Τίοηγε. ". Ἐπαδέδί, ῥ. 627, 18 Θουκχυδέδου 
εἰπόντος τὸ ᾿ἐμπαλασσόμενοι᾽ (ΥἹΙ 84) ἀντὶ τοῦ ἐμτιλεχόμενοι. 
γε]. οὔδθπ Κὶ. 860, 46. 398, 82. 86.] 

169 [192 Ν] ΒΙΤΟΒΑΕΙΒ 1 (60]. 68.) 1, 12 ὙΥδομβπι, 7- του. μὴ 
πάντα ἐπίστασθαι προϑυμέο,μὴ πάντων ἀμαϑὴς γένη. 

[104 Ν᾿} --- 4, 12 --- ἔν. δ1. 

110 [9 Ν.] --- 7, 8' [8,.Α. 107] εὐδαεμονέη ψυχῆς χαὶ χαχο- 
δαιμον ἰη. 

111 [10. 11 Ν] --- -- [πδοὶ ἔτ, 170] εὐδαἐμονίη οὐχ ἐν βο- 
σχήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῶι ψυχὴ οἰκητήριον δαί- 
μονος. 

112 [26 Ν}] --9,1.7-του ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν τἀγαϑὰ γίγνε- 
ται, ἀπὸ τῶν αὐτῶν τούτων χαὶ τὰ χαχὰ ἐπαυρισχοί- 
μεϑ᾽ ἄν, τῶν δὲ χαχῶν ἐχτὸς εἴημεν. αὐτίκα ὕδωρ 
βαϑὺ εἰς πολλὰ χρήσιμον χαὶ δαῦτε χαχόν᾽ χένδυνος 

γὰρ ἀποπνιγῆναι. μηχανὴ οὖν εὑρέϑη, νήχεσϑαι δι- 
δάσχειν. 

118 [26 ΝῚ] --- --- 2 [νρ]. ΠΠ 4, 61] τοῦ αὐτοῦ. ἀνθρώπο ἐσε 
χαχὰ τε ἘΡΌΣ ΩΝ δύτεδε; ἽΜΠῈ τις τἀγαθὰ μὴ ἘΕΘΕΝΥΟΙ 

161. Εἰ ὙγπθοΙ ἘΠ ΕΓ ΕΣ 561 νοὴ πΘΝ ΑΙ ΔὈρθ- 
βοπάοσί πογάθῃ. 

165, δε Αἰοπιθ παππίθη αἷς δομιοκγίίοον Ναῦατ, δ ννῶγαθη ἔπ 
ἰδῆ δ ΥΘΉς τα ΠΘΥρϑβο ]θυάοσί. 

169. Βοι μ᾽ ἀἰ ἢ πἰομῦ 41165 υυίββθη σὰ ψν ο θη, βοηδὲ Ἰοσπδὺ ἀπ πἰοξμιῖβ. 

110. β6!ρ Κοὶς απὰ ΤΠη56] 15 Κοὶῦ ταλὲ ἴθ ἄθὲ ὅ66]86. 
111. Βο ρος ψορπῦ πίοιε ἴῃ Ηθγάθη οἄθγ Οο]ά: ἀἴο 8366] 6 ἰβὲ 

Βϑ ρθη ϑβθῃβ ὙΥ Ομ πβὶίζ. 
172, ομ ψΔΠΘη ἀπ5 485 ααΐο Κοπιγηγί, ΘΟ ἀδἤοΥ τῖτὰ ὧπθ Δι Οἢ 

ἀ85 ΒοΒ] πητηθ τὰ Τ6}} ἀηὰ 485 ΜΙ{6] 68 ζὰ πιϑρίάθῃ. Τιϑῖθβ Ῥαββοῦ σζ. Β. 
ἰδὺ σὰ νἱϑίθμ)ῃ ἡὔίσθ ὑπᾶὰ δοι τυ ϊθᾶου βομδα]οἢ ; ἀθπη τὴ δα ὐϑέβ ἢν 
ἀατίη σὰ ουίσίηκϑη, Παρθρθη Βαῦ παῖ πὰπ οἷη ΜΊ 6] ογξαπ θη : βοἢ Ἰπηηθα 
ἸΘΥΏΘΕ., 

118. θη Μϑηβοῦθη ουβορβϑί ΒΟΒΠ ποθ δὰβ Οὐΐοθπι, ΘΠ δὴ 
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ποδηγετεῖν μηδὲ ὀχεῖν εὐπόρως [1]. εὐφόρως). οὐ ὃί- 
καιον ἐν καχοῖσι τὰ τοιάδε χρίνειν, ἀλλ᾽ ἐν ἀγαϑοῖσιν 
ὧν" τοῖς τε ἀγαϑοῖσιν οἷόν τε χρῆσϑαι χαὶ χερὸς τὰ 
χαχά, δἔ τινι βουλομένωε, ἀλκῆ. 

114 [47 Ν}] -- -- 8 ὁ μὲν εὔϑυμος εἰς ἔργα αἰεὶ φερό- 
μενος δίκαια καὶ νόμιμα καὶ ὕπαρ καὶ ὄναρ χαίρει τὲ 
χαὶ ἔρρωται καὶ ἀνακηδής ἐστιν ὃς δ᾽ ἂν χαὶ δίκης 
ἀλογῆι καὶ τὰ χρὴ ἐόντα μὴ ἔρδηι, τούτωι τιἄντα τὰ 
τοιαῦτα ἀτερπείη, ὅταν τευ ἀναμνησϑῆι, χαὶ δέδοιχε 
χαὶ ἑωυτὸν κακίζει. [88 δορὰ ἔἈΙβοιθυ Απα]ορίθ σϑυ!]αθίο ἀνα- 
χηδής Κομτὺ ἔτ. 264 νἱϑᾶθυ.) 

11 [24 Ν.Ὶ --- --- ἀ οἱ δὲ ϑεοὶ τοῖσι ἀνθρώποισι δι- 
δοῦσι τἀγαθὰ [τἄλλα ὙΥ̓ΔοΒδιπα!}}) πάντα χαὶ πάλαι χαὶ 
νῦν, πελὴν ὁχόσα καχὰ καὶ βλαβερὰ χαὶ ἀνωφελέα. τάδε 
δ᾽ οὔζτε) πάλαι οὔτε νῦν ϑεοὶ ἀνϑθρώποισε δωροῦνται, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ τοΐσδεσιν ἐμπελάζουσι διὰ νοῦ τυφλότητα 
χαὶ ἀγνωμοσύνην. 

176 [64 ΝῚ] --- ---ὖ τύχη μεγαλόδωρος, ἀλλ᾽ ἀβέβαιος, 
φύσις δὲ αὐτάρχης" διόπερ νικᾶι τῶι ἥσσονι χαὶ βε- 
βαίωι τὸ μεῖζον τῆς ἐλπεέδος. 

ἀα8 Οααϊθ πίομε χὰ Ἰθηκθὴ ἀπά ΜΟΩ] σὰ ἰγαρθῃ νογβϑίθμξ. ἘΕδ' ἰδὲ πἰοδὶ 
ὈΠΠΡ, βοιομθ Πίηρθ απίθρ ἀΐθ {08] ζὰ τϑομηθη, υἱθι πιθὴῦ πίον 88 
Ουΐο; υαπὰ πιᾶη Καηη δ} ἀδ5 Ουΐθ, πη ππδὰ Μ|11, ΖῸΓ ΑὈΥΘΩΥ 

ϑερθη αἶθ {061 νϑυνθηάθη. 
114, Τοῦ ΟΠ] ρθηυγαίθ ἐΗ] βίοἢ αἰθὲβ σὰ ρϑγθομίθῃ ππὰ ρΘβθί θη 

Ἠδπα]απρθη Ηϊπρσϑίτίθθθη ἀπ ἰδ ἀδγαπι Τὰρ ἀπὰ Νασμῦ Βοῖίοῦ ἀπά 
βίατικς ἀπὰ πη θοκὔμημηοτε, ΠΟ τ Ὶ ἀθν Οθγθομε κοῖς βροιίοῦ ἀπ βϑῖπθ 
ῬΗϊοΒέθη. πἰομς ουἕ]} δ, ἄθπι τυῖγά ἀδ8 41168. σὰν Γὐ] αϑι, θη ΘΓ β'σἢ δὴ 

ἰγρθηα οἷη ογρθῃθη θυϊπ ποσί, πᾶ ον Ὀοῆπαθι βἰοἢ ἴῃ δἰθίθυ πρὸ ἀπά 

Βο θβἐροίηΐσαηρ,. 
118. Ὁ 16 Ἑδίίου. Δ γοννᾶμγθη ἄθῃ Μθηβομθη 41168 ααΐο, Ἰο δύ ἀπά 

Θμθάθιη ταϊξ Αὐβηδῆμηθ ἄθαβθη, ϑγὰ8. ΒΟ] πὶ, ΒΟ  ἀΠ|οἢ ἀπά ἀπηῶϊ ἰβῦ, 

Πῖθ8 βοθθπκθη ἀἷθ Οδίιοῦ θᾶ. Ἰθίζε ποοὴ ϑμθάθη ἄθῃ Μθπβοῆθῃ, 

ΒΟΠάθγη βἰθ βϑὶ δύ ἔαρρθῃ ἰποῖπ ἴῃ ΕὌΙρΡΘ ἴμγον Θ᾽ ποβνθυ θπάπηρ ἀπά 

ΤΒουΒοῖί. 
116. Ὅον Ζυἴα}} ἰβὺ ἔγοιροθῖς, ἃθ Ὶ ἀμχανθυ βϑις, ἀἴο Ναΐαν ἀαρθρθη 

ταδὶ δὰΐ βἰοι βϑὶ θϑέ. {πὰ ἀδγαπι ἱτᾶρσι βἰθ πιῤ ἴἤσθη ρϑυϊηρθγθῃ ΔΌΣ 
ΦΌγοΥ ἄβϑίρθη Ἡοῖη ἀοομ ἄθπ βἴος ἄγνου ὥδον αἷθ στὔββοσθη Κ6- 

ἀεί δδμησεη ἀον Ἠοβηπηρ. 
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[122 Ν.] Κ1οβ. ΠῚ 15,383 πολλοὶ δρῶντες ---- ἀσχέουσιν -εο ἔτ. 68. 
[121 Ν] --- --- 86 -- ἔτ. δδ. 

1τ| [124 Ν}] -- -- 40 42--οὐὕ. οὔτε λόγος ἐσθλὸς φαύ- 
ληὴν πρῆξιν ἀμαυρίσχει οὔτε πρῆξιες ἀγαϑὴ λόγου βλα- 

ὃ σφημίηι λυμαίνεται. 
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118 [198 Ν] -- 81,56 “2--οὐ ἴ“ημοχράτους). πάντων κά- 
κεστον ἡ εὐπετείη παιδεῦσαι τὴν νεότητα αὕτη γὰρ 
ἐστιν ἣ τίχτει τὰς ἡδονὰς ταύτας, ἐξ ὧν ἡ χκαχότης 
γένεται. 

119 [197 Ν -- -- δῖ τοῦ αὐτοῦ. ἐξωτιχῶς μὴ []- ἔξω αὶ 
κόσμωιϊἶ, πονεῖν παῖδες ἀνιέντες οὔτε γράμματ᾽ ἂν 

μάϑοιεν οὔτε μουσικὴν οὔτε ἀγωνίην οὐδ᾽ ὅπερ μάλι- 
στα τὴν ἀρετὴν συνέχει, τὸ αἰδεῖσϑαι μάλα γὰρ ἐκ 
τούτων φιλεῖ γίγνεσϑαι ἡ αἰδώς. 

180 [188 Ν.] -- --- ὅ8 τοῦ αὐτοῦ. ἡ παιδεέα εὐτυχοῦσε 
μέν ἐστι κόσμος, ἀτυχοῦσι δὲ καταφύγιον [το . 6 1}., νεῖ. 
Ατἰβίοίθ]θβ ". βίου. ΠΠ| 81, 85]. 

181 [44 Ν)] --- --- - 59 τοῦ αὐτοῦ. κρείσσων ἐπε ἀρετὴν 
φανεῖται προτροτίτι χρώμενος χαὶ λόγου πειϑοῖ ἤπερ 
νόμωι καὶ ἀνάγκηι. λάϑρηι μὲν γὰρ ἁμαρτέεξιν εἰχὸς 
τὸν εἰργμένον ἀδιχίης ὑπὸ νόμου, τὸν δὲ ἐς τὸ δέον 
ἠγμένον σπεεϑοῖ οὐχ εἰχὰς οὔτε λάϑρηι οὔτε φανερῶς 

111. Ἐπ ἀπ ἼἸο6 θάθ νοσάμη κοὶς πἰομε οἷπθ βο οί Τμδῖ, ὑπὰ 
οἶηθ συΐίβ Τηαὺ υῖγὰ πίον! ἀσγοῖ οἷπθ ᾿δβίθσπάθ Ηθάθ ζὰ βοβαπάθῃ, 

118, Τ)»85 Δ᾽] Θυβο  πγπηϑέθ γα τδη ἀδγ Φυροπὰ ἰθῆγθη κα ἰδὲ ἀθγ 
Ἰμοϊομέβίππ, Ὀθηη 6 ἰβὲ 98, ἀθὺ ἴθῃθ 1,βέθ στοββζίθῃξ, δὺϑ ἄθηϑη ἀΐθ 
᾿μαβιθυ μαύρ κοῖς θεν ομβ, 

119. ῆῦομη ἀἷθ Κμαθθῃ βἰοῦ ρϑῆθῃ ἰδββθὴ αἀϊγίθη, 8ὸ ἀβ88 βῖθ 
ἈΠΘΥΒ. 818 ἰὴ Οτάπαπρ ἴῃγο Αὐδοὶν νογγιομίθη, πϑγάθη βἷθ θοῦ [986 
ποοῖ Μυβὶκ, ποὺ ϑροτῦ, ποοῖ, 8 γῸ 8|16ὴ Ὀίηρθη ἀΐθ Τὐοδεϊρ κοῖς 
θοάϊηρί, Ηοβροκὶ ἰθσπθη. θη ρογδὰθ δὰβ ἴοπθὰῃ Ογάπιμι)εδωπροπ 
ῥδορσὶ ἀογ Πδδρϑκὺ σὰ δου δομβθῃ. 

150. 9 ΒιΙάαηρ ἰδ ἄορ ΑἸ οΚΠομθα ϑοδιηιοῖκ πὰ ἀθν Τθηρ δοκ- 
σθθη Ζυβαοδέ, 

181. Βοββοῦ ἱγὰ 686. οδηθαν δοὶ (67 Εγ χης πὰὶ Τυροπα ἄθι 
σἰάοκοη, ἀθγ Αὐΐαιαπίθσαηρ πὰ ἀθοχγοάθηαθ Ὑ οσίθ 418 ψϑὺ αδθβοὶξ ὑἀπὰ 
ΖΜ ΔΙ ΡΒΙΠΒΒΒΓΘΡῸΪη σὰγ Αὐπθηδηρ Ὀτηρέ. θη ὍῸΥ βίο πὰ αὐτοῦ 
(88 ἰϑβοὶξ δπὶ ὕϑ απ ρϑαϊμάοτε βἰθμε, ῖγὰ γϑυπνα οι ἱπὶ Οϑθίπιθα 
βαπαϊροη, ψ8. ἀδρθρθὴ ἀυγοι [ὐθοιγσθάσπρ ἴημα! δὰΐ ἄθη Ὗς ἅδε 
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ἔρδειν τι πλημμελές. διότεερ συνέσει τεχαὶ ἐπιστήμηι 
ὀρϑοπραγέων τις ἀνδρεῖος ἅμα καὶ εὐϑθϑύγνωμος γί- 
γνδεαι. 

[181 Ν] --- -- θὁ6 4--οὔ τὸ ἔν. 88. 
182 [189 Ν}] -- -- 66 τοῦ αὐτοῦ. τὰ μὲν καλὰ χρήματα 

τοῖς πόνοις ἡ μάϑησις ἐξεργάζεται, τὰ δ᾽ αἰσχρὰ ἄνεν 
πόνων αὐτόματα χαρποῦται. τὰκ χαὶ γὰρ οὖν οὐχ ἐϑέ- 
λοντα πολλάκις ἐξείργει τοιοῦτον εἶναι οὕτω μεγά- 
λης τε τῆς φυτιχῆς ἐστι. ϑῖπη νἱθ!]οοε: χαρτεοῦται {καί- 
τοι χρέσσων ἡ μάϑησις τῆς φύσιος)" καίπερ οὖν οὐχ 
ἐθέλοντα πολλάκις ἐξείργει τοιοῦτον [80. αἰσχροποιοῦντα) 
εἶναι οὕτω μετατίϑησι τὸ τῆς φυσικῆς ἐστοῦς. Ὑὶ. 
ἔν, 242, 

[188 Ν] --- --- 71 τα ἐν. 69. 
158 [186 Ν.] --- --- 72 τοῦ αὐτοῦ. ἔστι που νέων ξύνεσις 

χαὶ γερόντων ἀξυνεσίη" χρόνος γὰρ οὐ διδάσχει φρο- 
γεῖν, ἀλλ᾽ ὡραίη τροφὴ καὶ φύσις. 

[108 Ν] -- -- 78 ται ἔν. 8δ. 
18. [194 Ν] -- -- 9ὺ 2--οὐ. φαύλων ὁμιλίη συνεχὴς 

ἕξιν χακίης συναύξει. 

185 [201 Ν] --- --- 094 “--ου. χρέσσονές εἰσιν αἱ τῶν 
πεπαιδευμένων ἐλπίδες ἢ ὃ τῶν ἀμαϑῶν πλοῦτος. 

ΡῬΗ͂ϊοΒ μοῦ γέ ἰδὲ, πῖγὰ νογαιββίο 0} πϑᾶθγ Βθί ΠΟ ποῖ θη! οἢ 

εἴναβ ὙουΚοῃγίθβ ἔθη, άγαπι 4180 σοῖρὺ βίο Φοηιδηά, ἀδὺ τηϊῦ Εϊη- 
βίους ἀμπα Βονιυβϑίβοίῃ ἀδ8 Βθολίθ ἐμαΐ, Ζὰρ]θοἢς 818 Θ ΒΟ ]Οββθηθσ ἀπᾶ 
ϑτδα βίη ηἶρον απη. 

1883. Το εἄϊθὰ Ὀίηρο ογαγθοίνοῦ ἀογ Τὐηὐθυτίομῦ πὰ ἀπίον Μάβδθηῃ, 
αἴθ ἀπϑάϊθη ἈΠ 16 ἀαρθρθη βοπάον Μῶδθ νοὶ 56] 8ὺ νοῦ Βασηιθ. {πᾶ 
ἀοοι ἰδὲ ἄἀθγ [Ππὐρυτίσμς ἄἀθυ παι] οῆθη Απἰαρθ ἀθουίοροη δὶς 6Γ 
ἀοοὶι 5] θ8ὲ νϊάθσ βοίΐηθη ὙΠ ]θπ οἴμθα Ἡδηδολθη δας ἀάνοῦ ἀΡ, βοοθ 

(μιφα δ) Τλίηρθ σὰ ἰγθῖρθθπ. 80 βϑὴγ νογᾶπαθτυ ογ ἄθῃ ΟἸαγα Κίου βϑίμθβ 
πδρΠοθη Ὑ 6βθῃ8.(7) 

188. Ἐξ ρἰθθῦ νοῦ] αμοὶ Ν᾽ οτβίαπα οὶ ἄθῃ Φαπρθα ἀπά [Ππνογβίαπα 
Ὀοὶ ἀθὰ ΑἸιθπ, Ὠθηη πίοδὲ ἀϊθ Ζεῖς ἰθμτὶ ἀθηΐκοα, βοημάθγη οἷπθ ἔγᾶ- 

ξοίερο ΕὐΖίθ απο πὰ ΝΑΛΆΓΑΗΪΑ ΡΟ, 

184. Βεβιᾷπαϊρον Τπηρδηρ ταῖν ΘΟ] ύθη γϑυιηθαγὶ 80 ]θομῦθ. Αμ]δρθ. 
185, ΒΘββοὺ βἰηὰ αἀἷο Ηοβηπηροη ἀθγ Οοθ]ἀθίθῃ 4186 ἀθγ Βοίοδίαπι 

ἀον Τὺηρμοὶ]ἀοίθῃ. 



ων 

18 

440 δὅ. ΠΕΜΟΚΕΙΤΟΒ 

186 [212 Ν.] Β.1Ὸ8.88,9.3.--ου. ὁμοφροσύνη φιλίην ποιεῖ. 
181 [18 Ν.] --- (ῆον.) ΠΠ ᾿ 1, 27 Ηθηβο [νεὶ. ἔτ. 86] “ημοχρίτου. 

ἀνθρώποις ἁρμόδιον ψυχῆς μᾶλλον ἢ σώματος λόγον 
ποιεῖσθαι" ψυχῆς μὲν γὰρ τελεότης σχήνεος μοχϑη- 
ρέην ὀρϑοῖ, σχήνεος δὲ ἰσχὺς ἄνευ λογισμοῦ ψυχὴν 
οὐδέν τι ἀμείνω τέϑησιν. 

[46 Ν1] -- -- 1, 46 4--ου. «-α ἔτ, 47. 
188 [2 Ν} -- -- 406 ὅρος συμφόρων καὶ ἀσυμφόρων 

τέρψις καὶ ἀτερψέη. αὶ. ἔν. 4. 
159 [7 Ν}] --- --- 47 ἄριστον ἀνθρώπωι τὸν βίον διά- 

γεῖν ὡς πλεῖστα εὐθυμηϑέντι χαὶ ἐλάχιστα ἀνιηϑέντι. 
τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη, εἴ τις μὴ ἐπὶ τοῖς ϑνητοῖσι τὰς ἡδο- 
γὰς ποιοῖτο. 

190 [107 Ν] -- -- 91 72--οὐ. φαύλων ἔργων χαὶ τοὺς 
λόγους παραιτητέον. 

[46 Ν.] --- --- 96 -α ἔτ, 41 [-[-- χρεὼν πδοῖ ἀπέχεσϑαι!. 
191 [62 Ν] -- --- 210.7--οὐ. ἀνθρώποισι γὰρ εὐϑυμίη 

γένεται μετριότητι τέρψιος χαὶ βίου συμμετρίηι᾽ τὰ δ᾽ 
ἐλλείποντα χαὶ ὑπερβάλλοντα μεταπίπτειν τὲ φιλεῖ 
καὶ μεγάλας χινήσιας ἐμποιεῖν τῆι ψυχῆι. αἱ δ᾽ ἐκ 

μεγάλων διαστημάτων χκινούμεναι τῶν ψυχέων οὔτε 

εὐσταϑέες εἰσὶν οὔτε εὔϑυμοι. ἐπὶ τοῖς δυνατοῖς οὖν 

180, Ὁ θογοὶ πβεϊπηπυαπς ἀθτ Οθάμηκθη θονίγκὸ ἘΥθαπἀβομαξο, 
181. Ἐπ Βομ οκὺ βίο ἐῶν ἀἰθ Μοηβοθθη, τὴν τἀπὶ ἀἴ6 5.66 16. 818. ἀπὶ 

ἄθῃ 10 βίοῃς ζὰἔ Κάπηπιθση. Ὦθηη ἄἀθὺ βθοϊθ ΨογίγοἼ Ομ Κοὶς τἱομέοί 
468 1,68 βου νβοῖθ δαξ, 1 οἰ δοββίβυκκθ αθϑὺ οἤπθ ᾽ γβίαἀθβκτγαῦς ππηδοθὲ 
αἴθ β6ϑὶθ ἅτ ῃἱομἐβ Ῥ6586Γ. 

155, ΤὴῖΘ ατθηζθ ζυνϊβομθη Ζαϊγαρ] ομθαι ἀπά Αἰ ρ] Ομ θαι ἰβὺ Γλιβέ 
παπᾶ Τὐη]υβί. 

159. Δ8 Βοβίρ ἔῶν ἄθῃ Μϑηβοῆθη ἰβὲ βοὶπ Τϑῦθη βονίθ] τῖθ τηῦρ- 

ἸῸ ἢ πΟΒΙ ρθη ἀπ 80 σψϑηὶρ τῖθ τη] ον τνβθηγαιρ σὰ νϑυτϊη θα, 
165 ψὶγὰ δρον ἄδηη ἄθνΡ ΕᾺ] βϑὶπ, πη ΘΓ βοίπθ [χ8ὲ ηἰομέ δα ἀδ8 

ΒίουὈ]Π ]Οἢ6 τὶ θέ, 
190. Ομ. ΒΟ] ππηθη ρθη τ 158 πηδ ἢ ἀ00} ἀδ8 Βθάθη νϑυπιθί θη. 
191. ὙΠ σθιπυ θῖν ουτί ρθη βιο ἀἶθ Μθηβομθη ἀυγτο Μᾶββίσιηρ 

ἀον Τλιϑῦ απ Ἠδγπιοπῖθ ἀθβ 1,6 θ6π8. Μδηροὶ ππᾶ Τὐθογῆαββ ἀθοῦ ῥϑορὶ 
ἘΠΊ ΖΟΒΟΒΪαρΘη. πὰ ργόβ86 ΕἸγοραηροη ἴῃ ἀθΥ Ξέθοὶθ ζὶὶ γθγαγββομθη, Ὁ 1θ 
ἴῃ βίδυκοη ἰθρθηβᾶίζθη βἴορβΒς δαΐγορθηάθη θη πὰ ὑθᾶθὺ ϑβίδηαις 
ΠΟΟὮ ΜΟΒΙρθηναξ, Μῆη πλ88 4180 βοὶπ θη Κθη δὰ ἀ8 ΜΟρΊ ΒΘ τἱομύθη 
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δεῖ ἔχειν τὴν γνώμην χαὶ τοῖς παρεοῦσιν ἀρχέεσϑαι 
τῶν μὲν ζηλουμένων καὶ ϑαυμαζομένων ὀλίγην μνήμην 
ἔχοντα καὶ τῆι διανοίαι μὴ προσεδρεύοντα, τῶν δὲ τα- 
λαιπωρεόντων τοὺς βίους ϑεωρέειν, ἐννοούμενον ἃ 
πάσχουσι κάρτα, ὅχως ἂν τὰ παρεόντα σοι καὶ ὑπάρ- 
χοντα μεγάλα καὶ ζηλωτὰ φαίνηται, καὶ μηκέτι πλείο- 
νων ἐπεϑυμέοντι συμβαίνηι καχοπαϑεῖν τῆι ψυχῆι. ὃ 
γὰρ ϑαυμάζων τοὺς ἔχοντας καὶ μαχαριζόμενους ὑπὸ 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τῆι μνήμηι πᾶσαν ὥραν προσ- 
εδρεύων ἀεὶ ἐπιικαινουργεῖν ἀναγκάζεται χαὶ ἐπιβάλ- 
λεσϑαι δι’ ἐπιϑυμίην (μέχρι) τοῦ τι πρήσσειν ἀνήκε- 
στον ὧν νόμοι κωλύουσιν. διόπερ τὰ μὲν μὴ δέζεσϑαι 
χρεών, ἐπὶ δὲ τοῖς εὐθυμέεσθϑαι χρεών, παραβάλλοντα 
τὸν ἑαυτοῦ βίον ττρὸς τὸν τῶν φαυλότερον πρησσόντων 
χαὶ μαχαρίζειν ἑωυτὸν ἐνθυμεύμενον ἃ πάσχουσιν, ὄχό- 
σωι αὐτῶν βέλτιον πρήσσει τε καὶ διάγει. ταύτης γ᾽ 
ἄρ᾽ ἐχόμενος τῆς γνώμης εὐθυμότερόν τε διάξεις καὶ 

οὐκ ὀλίγας χῆρας ἐν τῶι βίωι διώσεαι, φϑόνον καὶ ζῆ- 
λον χαὶ δυσμενέην. 

192 116 Ν)] -- 2,86.42--Ἧου. ἔστι δάιδιον μὲν ἐπαι- 

πα 5:0} πὶ ἄἀθπὶ Ὑογμβαπάθπθη θορτᾶσοι οἴ πθ ἄθ Βοποίβοίθῃ ὑπὰ 
Βονπιηἀογίθη νἱθὶ χὰ δομίθη πᾷ ἰπ Οθάδη θὰ ἴμηθη πϑομβζααρθη. Ὑ16]- 
ΠΘὮΓ ΠΊ.188 τδ ἢ υῇ αἀἷθ Τ,ΘὈΘΏΒΒο  ΙοΚβα]6 ἀθὺ ΤΥ Βα] θοϊδάθηθη βομδιθῃ 
πα β'οἢ Θγπβι οἢ ἴῃγτο Τϑάθη σνϑγρθρθὴ τ σθη, δὰ ἀδ88 αἷγ ἀθίηθ 
Βερθην γερο Τιὰρθ ρτοβθ ὑπαὶ ὈΘπο ἀθηϑιουί, ϑυβομθῖπθ ἀπᾶ 68. αἷγ πἰοδύ 
θοροσπο ϑβοδβδάθη σὰ ϑυ]θίάθπ πὰ ἀθίπον ὅθοϊθ ἄδϑυ ἀθὺ πγοῖτου βομυγοι ἔθη- 
ἄθῃ Βορίθυ. πδοῖ τθῆγ, Ῥθηπ Ὑγ6. ἀϊθ Βοβιἐζοη θη ἀπᾶὰ σορ ἄθη ϑπάθτῃ 
Μοηβοΐθη 56]; ἀὐδρυίθβθηθη θοναπᾶοτέ πα χὰ 76 ρ] ομον ἘτΙδῦ τηΐϊξ βοίηθη 
Οοϑάδηκθη ἴμπθῃ Ὡδο )αρί, τἱἰγὰ ἀδζὰ σοεγαηρθη, βέθῖβ οὔνγαϑ ΝΘααθ8. ἴῃ 
Βθίηου ἐπ θγδα {πο ἤθη ΟἾδΥ δαβχζα ῃθοκθὴ ἀπ δηζαρτοίθη, ἷ8. οὺ ἰσροπὰ 
οἷῃ Ὀπδῦπηθαγοα, ἀυτοῦ ἀδ8 αἰθβοὶίζ νϑυθοίθηθα Ὑγθγθομθη νο]  σῦ, 

ῬΘΘΉΔ]Ὸ 4180 ἰδὲ 686 ῬΗομς, ἀὰ8. οἷπθ ᾿ΐοθς σὰ νϑυίοϊσθη. ἀπά πιὰ ἄθμι 
ἈΠ ἄθυθῃ 68. βου. ΨΟΒΙρϑηγαῦ δοίη Ζὰ ἰαβθθὴ πὰ βίη θἰρθπθβ ΤωθΌθη πηϊὺ 
1μϑαΐθη σὰ νϑυρ οἴομθη, ἄθηθη 68. ποοὴ ΒΟ Β]θΘομ ον σϑυδ, ἀπ ἰπ Βθμον- 
ἷΞἰσαηρ ἴμτον Τωϑἰάθη βίοι βϑὶ θϑὺ βϑὶῖσ δὰ ῥγθίβθῃῃι, ἀ885. 8 68. 8016] 
θόβθοῦ δαὲ ἀπά ἱτοῖθι, ΗδΙδὲ ἀὰ ἴοι α͵8ὸ δὴ ἀΐθϑθη ϑργιοι, 80 υἱγϑὺ 
ἀὰ ψοβ]ροιπαίον ἰθθθα ἀπᾶ ἴῃ ἀθίποαι [θη ποῦ πυθηΐκο ΕἸΘΟΙ ροίβίον 

ψουβοβϑιοῆθη; Νοίά, ΕΠ σβαοιῦ πὰ Ὗ οὐ οσπιηρ,, 
192, Τιοἰοιὲ ἰβὺ σὰ Ἰοῦθη, τὰ πιϑὴ πἰσιξ ἰοδδθη, ἀπᾶὰ σὰ ἰδάθὶη, νας 
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νδῖν ἃ μὴ χρὴ χαὶ ψέγειν, ἑκάτερον δὲ τεονηροῦ 
ἤϑους. 

198 [168 Ν.] ΒτοΒ. ΠῚ 8, 43 .42---οΥὐ. φρονήσιος ἔργον μέλ- 
λουσαν ἀδικίην φυλάξασϑαι, ΒΥΘΑ ΤΕ δὲ τὸ γενο- 
μένην μὴ ἀμύνασϑαι. 

194 [86 Ν] --- 406 2--οὐυ. αἱ μεγάλαι τέρψεις ἀπὸ 
τοῦ ϑεᾶσϑαι τὰ χαλὰ τῶν ἔργων γένονται. 

1900 [172 Ν] -- 4, 09 42--ον. εἴδωλα ἐσϑῆητιχαὶ κόσμωι 
διαπρεπέα πρὸς ϑεωρίην, ἀλλὰ καρδίης κενϑδά. 

196 [100 Ν)] --- τ0ὺ λήϑη τῶν ἰδίων χαχῶν ϑρασύ- 
τῆτα γεννᾶι. 

191 [88 Ν)] ---- 71 ἀγοήμονες ῥδυσμοῦνται τοῖς τῆς 

τύχης κέρδεσεν, οἱ δὲ τῶν τοιῶνδε δαήμονες τοῖς τῆς 

σοφίης. 

198. [20 Ν] ----- 72 τὸ χρῆιζον οἶδεν, ὁκόσον χρήι- 
ζει, ὅ δὲ χρήιξζων οὐ γινώσκει. ΜΟΥΒΟΥ σὰ ογράμσθη θένα 
(ὅσωι σοφώτερον τοῦ ἀνθρώπου τὸ ϑηρίον,) τὸ (τοϊδᾷ- 
ψίβ6 }}} χελ. 

199 [90 Ν] -- --- 8 ἀνοήμονες τὸ ζῆν ὡς [681 Ἐδοαν, 
ν᾽ ]]οσμ ὅμως} στυγέοντες ζῆν ἐθέλουσι δείματι ἀέδεω. 

800 [98 Ν}}] -- -- Τά ἀνοήμονες βιοῦσιν οὐτερπόμενοι 
βιοτῆ ι. 

αν πίοϊέ ἑασοῖρ 801}; Ὀοίἀθα θοῦ δϊθδδί δ οἴπϑιυ βοθοδβέθη (δδ- 

ΥἈΚΙοΥ, 
198, ΚΊΟρ οἱυ γουτᾶν 68, βίοι ὙῸΣ θἰπθγ ἀγομβθηᾶθη Βοϊοίαϊρσιιηρ κὰ 

μιἄθη ; βιειπυρέβίηη ἀαρορθη οἷπθ ου]  ξέθηθ πἰομε σὰ γἄοῃθη. 
194. 16 στοββθὴ ΕὙθυάθῃ βίβῃ"ΠΊ6 ἢ 8118 ἀογ Βϑιγδοιειηρ 46. βοιιδηθῃ 

γγουΚο. 
1986. Μ|ὶ ἀϑναπὰ πὰ βοιτησοκ χυτὰ βοθδαθη Ῥυδοδαρ αὐυδροβιδυ οί 

ΒΙ]άθΥ, αὔΘΥ 68 ἔθ! ἴῆηθη 488 ΗογΖ 

196. Ὑογρθθθθ ἀδγ οἰβϑηθῃ [οἰ άθη ὀγζθυρὺ ἘΥΘΟΒμοἱδ, 
191. ΤΒούθη τἱο μέθη βίον πϑοὴ ἄθηῃ δγλοβίεη αἀονίπηθη ἀ68 ΟἸ οἶκθβ, 

ἀΐθ Κθῃηθυ βοίοθος Θοηέμηθ ἀδρθρθὴ πδοῖ ἄθηθη ἄἀθν ῬΒΙΠΟΒορΐθ. 
198. {{π| νἴϑνὶθὶ τϑῖϑου 818 ἀθὺ Μθηβοῦ ἰδὲ ἀββ Τίογ), ἀδβ ἴῃ 

βοίηθπὶ Βοαγξη βθθ υγϑίϑβ, θυ 16} 68 θϑάδυε! Πθγ εηβοἢ ἀδρθρθπ βίθις 
ἄξκβ εἷος οἷη, πὴ ΘΓ οἷπ Βοάϊτξηϊβ Βδί, 

199. Τ ογθη, ἀθηθη ἀπ [Θ θη. νουϊοϊἀϑὺ ἰδέ, ψ ο ]θη ἰχοίξάθι ᾿ΘΌθη 

88 Αηρβύ νοῦ ἄθῃ Ηδβάθ8. 
200. ΤΠοτθη ἰθθθα οὔπθ ΕὙθααθ ὅπ ΤΠ ΘΌθῃ. 
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301 [94 Ν] ς-- -- δ ἀνοήμονες δηναιότητος ὀρέγον- 
ται οὐ τερπόμενοι δηναιότητι. 

202 [60 Ν.] --- --- 76 ἀνοήμονες τῶν ἀπεόντων ὀρέγον- 
ται, τὰ δὲ παρεόντα χαΐζπερ τῶν) παρωιχημένων χερ- 
δαλεώτερα ἐόντα ἀμαλδύνουσιν. 

208 [97 Ν}] -- ---Τὖ ἄνϑρωποι τὸν ϑάνατον φεύγον- 
τες διώχουσιν. 

204. [98 Ν] -- --- 78 ἀνοήμονες οὐδέν [1]. οὐδέν᾽ ἁἀνδά- 
γουσιν [οὐδὲν μανϑάνουσιν Ν᾽ αἸοκοπδοι) ἐν ὅληι τῆι βιοτῆ. 

" 3906 [96 π. Ν)] -- --- 19 ἀνοήμονες ζωῆς ὀρέγονται (ἀν- 
εὶλ γήραος ϑάνατον δεδοιχότες. 

206 [96 Ν] “--- --- 80 ἀνοήμονες ϑάνατον δεδοικότες 
γηράσχεεν ἐθέλουσιν. 

[190 Ν] -- --- 81 -ει ἔν. θά. 

[18 Ν1 -- --- 82 τε ἔν. 77. 
201 [4 Ν] --- ὅ, 22 42-ουὐὄ. ἡδονὴν οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν 

ἐπὶ τῶι καλῶι αἱρεῖσϑαι χρεών. δ εὶ. 8. 8364, 12. 
[87 Νὴ “--- -- 28 --αἰ ἔν, 73. 

208 [199 Ν] -- -- 24 πατρὸς σωφροσύνη μέγιστον 
τέχνοις παράγγελμα. 

2309 [67 Ν] -- -- - 2ὅ 42--οὐ. αὐταρχείηι τροφῆς σμιχρὴ 
νὺξ []. χοῖνεξ)] οὐδέποτε γίνεται. 

201. ἙΠοσθὴ υϑηβομθη δον Ἰδηροβ ΤΠ ῦθη, οἴπθ ἄοοῖ ἄθββϑοῃ ἔτγοι 
Ζὰ ψογάθῃ, 

202. ΤΒοσθα ΒΆβομθα Ὡ80 ἢ ἀθπὶ Απνοβϑοπάθη, ἀδ5 αθρθηνᾶτγρθ ἀκ- 
Βοβθη, ΘΠ 685. 80 ἢ; νουύθ] παΐίοσ ἰδὲ 418 ἀδ8 ἐλπδη Ἐπίρδηρθηθ, ἰαβϑθα 

δὶ6 Ὁμη ΚοιημΊθη. 

208. Π΄ῖο Μοϑηβοῦθῃ, ἀἰθ νοῦ ἄἀθπι Τοάθ δίθμϑῃ, Ἰδυΐθῃ ᾿μπ ἀοοῖ Ὡ86Ἀ. 

204. ΤΒοτθα ογίγοαθη Νιθηδηάθη (Ὁ) ἴῃ ἰἤγθιι σαηζθη [ωΘΌΘη. 
ῷ0ό. ΤΠοΥθη υὔπβομθη βίο ἀκ ϑῦθη, ἀδ 50 ἀθὰ Τοὰ ἐϊγομίθῃ 

βέδέῦ ἀθ8 ΑἸύογβ. ᾿ 
206. ΤΒοτοὴ τ ὔηβοθθη βἰοῖι ἀὰ8β ΑἸ δὰ8 ΕἼγοδῦ γὸσ ἄθπι Τοάθ. 
201, ΝΙομε θὰ Γμλιδὲ 801} Ἰῆϑ ογβίγθθθη, βοπάθγῃ πὸ ἀἶθ πιὶρ ἘΜ ]θπὶ 

νου κηϊρίϊο. 
908. αίοτβ βο] θϑίζυιοιιε ἰδὲ ἐῶν ἀΐθ Κίπάθγ ἀΐϊθ νἰτκβαιιβίθ Ἐτ- 

ΒΒ ΠΌΚ,. 
209. ἘΠῚ οἴπθη ρϑηὔρβαιηθη Μάαρθὰ σίθθὺ 68. πἰθιηδ}8 οἷμθ βοθμα ]6 

Ἑδίϊοι. 
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210 [66 Ν) Β'τοβ. 1Πὅ, 26 4“--ου. τράπεζαν πολυτελέα 
μὲν τύχη παρατέϑησιν, αὐταρκέα δὲ σωφροσύνη. 

211 [60 Ν)] -- -- 27 42--ουὐ σωφροσύνη τὰ τερπνὰ 
ἀέξει καὶ ἡδονὴν ἐπιιμείζονα [ἔτι μ.ἢ ποιεῖ. 

-- θ, 206 «- ἔτ, 214}. 

212 [128 Ν] --- θ, 27 “--ου. ἡμερήσιεοι ὕτινοι σώματος 
ὄχλησιν ἢ ψυχῆς ἀδημοσύνην ἢ ἀργίην ἢ ἀπαιδευσίην 
σημαέΐένουσι. 

[86 Ν] -- θ, 28 “-τ-ου. ξυνουσίη ---ἐξ ἀνθρώπου -- 
ἔν, 82. 

-- --- ὅ9. 60 [τοῦ αὐτοῦ ἃ. ἱ. Ἐπικτήτου 1) τες ἔν, 282, 238. 
218 [127 Ν) --Ἴ,21 .7--οὐ. ἀνδρείη τὰς ἄτας μιχρὰς 

ἔρδει. 
214 [08.109 Ν] --- --- 2ὅ .““΄--ου. ἀνδρεῖος οὐχ ὁ τῶν πο- 

λεμέίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅ τῶν ἡδονῶν χρέσσων. ἔνιοι 

δὲ πολίων μὲν δεσπόζουσιε, γυναιξὶ δὲ δουλεύουσεν. 
210 (46 Ν] -- -- 81 42-που. δίκης κῦδος γνώμης ϑάρ- 

σος καὶ ἀϑαμβέη, ἀδιχίης δὲ δεῖμα ξυμφορῆς τέρμα. 
216 (84 ΝῚ) -- --- 74 42--ουὐ. σοφίη ἄϑαμβος ἀξέη πάν- 

των τιμιωτάτη οὖσα. 
[8388 Ν1] --- 9, 29 4--ου. τα ἔτ. 62. 

211 [41 Ν] --- --- 80 4΄--τ-ου. μοῦνοι ϑεοφιλέες, ὅσοες 
ἐχϑρὸν τὸ ἀδιχέεεν. 

210. Πὰ5 ΟἸοΙς Βδβομοῦὶ θἴπθῃ σϑίομθη Τίβοι, αἷθ Μἄββιρϑὶς οἰῆθῃ 
ΘΌΒΥΘΙΟΠΘ μάθῃ, 

211, ΜΑββιρκοὶθ πϑηγὶ ἀα8 ἘΣ γθυ 6 πὰ τηδοιῦ ἀκ8 Ψοιριᾶρθη 

ὩΟΘῚ ρστῦββϑυ. 
212, ΒοΒ]αΥ οὶ Ταρθ νουτᾶν οἷπο ἰόγαηρς ἀθ8 Κὄυρϑυβ οὗδσυ Νίθᾶάοι- 

Βοβο δ! ρθη μοῖε, ΕΒΟΒ] ας οὐδὺ ΤΠΠΌΪ ἀππρ ἀογ ὅ36616. 
218. Ταρίογκοὶς νϑυτίη σοῦ αἴθ ΘΒ ο ΚβΑ ββο ] ρο. 
214. ΤΑρΡ δου ἰβὺ Ὡἰοηῦ ΠῸΡ θὲ Βοβίθροσ ἀθγ Εδίπαθ, βοηάθσπ ϑ0ο} 

ἀογ Βοβίθρθι. βοίπο Τιβίθ. Μδηομθ ἈΡῸΓ Πουγβοῦθα ἄρον ϑιδαΐθ ἀπά 
ἀΐθηθη ὙΥ̓ εἰθθση. 

215. Τοῦ βαρθῃ ἄν (ἀθυθομερ κοι ἰδ Ζανθυβι ΟΠ ΠΟ μΠ08 ἀπ ἀπγοῦ- 
ὈΙΒΌατοΘ Ὁτίο!, ἀδ5 Ἐπὰθ ἀδὺ ὕὐηρουθομε κοῖς ἀθοὺ ἰδύ Αηρβύ σνὸσ 

Κοπιπιοπάσηι ἸΏ6Ι], 
216. ΥΥ̓ δἰβῃδῖε, ἀϊθ βίο. πίομῦ υϑυ] ἔθη 1ἅ8βί, ἰδ 411608 γοσέ; ἄθῃῃ 

βὶθΘ γψογάϊθηί αἴθ Ὠδομβίθῃ ΕΞ σθη, 
217. ΝῸΣ ψοπὶ ἀλ8 ΕὙΘνθ]ὴ νϑγμαβδὶ ἰβῦ, ἄθη Βαῦθη ἀΐο Οδιίον 1160. 
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218 [165 Ν}] --- 10, 86 ΠΥ͂ 92, 16] 42--υοὄ. πλοῦτος ἀπὸ 
χαχῆς ἐργασίης περιγινόμενος ἐπιφανέστερον τὸ ὄνει- 
δος κέχτηται. 

[118] --- .-- δ... οὐ. ὧν 85. 
219 [10 Ν1] --- 10, 48 τοῦ αὐτοῦ. χρημάτων ὄρεξις, ἢν 

μὴ δρέζηται κόρωι, πενέης ἐσχάτης τολλὸν χαλεπω- 
τέρη᾽ μέζονες γὰρ ὀρέξεις μέζονας ἐνδείας ποιεῦσιν. 

220 [10 Ν] -- ---44.7-του. χακὰ κέρδεα ζημίαν ἀρετῆς 
φέρει. 

221 [77 Ν}} -- -  δ8.7. -ον. ἐλπὶς κακοῦ χέρδεος ἀρχὴ 
ζημίης. 

222 [200 Ν] -- ---Δ4ά “4---ου. ἡ τέκνοις ἄγαν χρημάτων 
συναγωγὴ πρόφασίς ἐστι φιλαργυρίης τρόπον ἴδιον 
ἐλέγχουσα. 

228 [19 Ν] ----- βὅ τοῦ αὐτοῦ. ὧν τὸ σχῆνος χρήιζεε, 
πᾶσι πάρεστιν εὐμαρέως ἄτερ μόχϑου χαὶ ταλαιπω- 
ρίης᾽ ὅχόσα δὲ μόχϑου καὶ ταλαιπωρίης χρήιζει χαὶ 
βίον ἀλγύνει, τούτων οὐχ ἰμείρεται τὸ σχῆνος, ἀλλ᾽ ἡ 
τῆς γνώμης καχοϑιγίη. 

224. [659 Ν}] --- --ΟΒ “42---ου. ἡ τοῦ τιλέονος ἐπιϑυμίη τὸ 
παρεὸν ἀπόλλυσι τῆι Αϊσωπείηι κυνὶ ἰχέλη γινομένη. 

25 [112 ΝΊ --- 12,18 “2--ου. ἀληϑομυϑέειν χρεών, ὃ 
πολὺ λώξον. ΜΙ]. ἔν. 44. 

218, Ποιομύαμη, ἀθὺ διι8 βΒο ]Π πησηθαι Η απ ά6]η ουπβοιβε, Ὀϑβιυσε δίηθῃ 

χὰ 80 οΟδη Κυπάϊρθγθη ΜαΚΟΙ. 
219. οπῃ ἀἷθ Οἷθῦ πϑοὰ ο]ὰ πίομε ἴθ Οθμαρθαθθη ἴπτ αὕθηζθ 

πᾶσι, ἰδὲ βδἷϑ πο ἢ υἱϑὶ βο}]Ἰηοῦ 818 ἀΐθ ἀγτοκοπάθίθ Ασα, Ὄθημ 

δτόββοσθ Βορθῃυ οι Κοὶῦ υθοκὺ σγῦβϑοτο Βοαγξηΐββθ. 
220. ΒΟΒΠ πον θνίπη Ὀτγίηρσὶ Μουϊαϑὲ ἀθὺ ΕἾ γθ. 
221. ἨοΙ ας δυΐ βο ] πηπῖθὴ (ἀθυίπῃ ἰδὲ ἀθγ Απέδηρ ἀθ8 Ν᾽ ϑυ! αϑίθβ. 
Φ9 5, ΑἸ]ζαβίατκοα Οο᾽ἀδημϑυΐοη ἐῶν ἀϊθ ΚΊΠΔΘΥ ἰδ πὰ οἷη Ὑ οσναπᾶ, 

ἀπγοῖ ἀἷθ 8:0} ἀθὺ δἰρϑηθ οῆο Ομαγα κίον ἀν Ηαρρίον νουγᾶς, 
95, ϑθθοη ἀογ 1,οἷρ Ὀοάασγέ, ἀδβ βύθῃς 41|1|6ὰ Ἰοιολς βοπάθσ Μᾶδο 

πὰ Νοὺ χὰ Οθρθοίθ.Ό ΑΘ 841108, γὰβ Μᾶμῃθ πὰ Νοῖ ογίογάοες πὰ 

ἀδ8 Τϑρθῃ Ὀοίγ δὲ, ἀδηδοῖ ἱτᾶρε πο ἀθν Τρ Ν υϊδηρθη, βοηάθγη ἀΐθ 
Ζ16]]οβίρ οὶ ἀθ8 ὕίθι]8, 

94), Τῖθ Αἷἴοσ ποῦ Μϑῆν νου ογῦ, νγὰ8 δῖθ δαὶ, πὰ ρ]οίομῦ ἀδτίη 

ἄθπι Ἠαπάθ θοὶ ἄβορ. 
225. Ἐπ᾿ ἰδ ῬΗϊοδι, αἰ ὙΥ̓ΔΕγ μος χὰ βαρθη, νὰ8 184 δαοῖ νἱθὶ νοῦ- 

το Παὔίου ἰδ, 
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[114] ὅτοβ. ΠῚ 18, 46 “1--ου. τες ἔτ. θ0, 
226 [111 Ν] --- --- 47 “2--ουὐ. οἰκήιον ἐλευϑερίης παρ- 

ρησίη, κίνδυνος δὲ ἡ τοῦ καιροῦ δεάγνωσις. 

[100 Ν] -- 14,8 “}|---οὐ. τι ἔτ. 68 [θοῦ χέβδηλονὶ). 

821 [80 Ν}1 -- 10,17 7- ον. οἱ φειδωλοὶ τὸν τῆς με- 
λίσσης οἶτον ἔχουσιν ἐργαζόμενοι ὡς ἀεὶ βιωσόμενοι. 

225 [202 Ν -- --- 18 τοῦ αὐτοῦ. οἱ τῶν φειδωλῶν παῖ- 
δες ἀμαϑέες γινόμενοι ὥσπερ οἱ ὀρχησταὶ οἱ ἐς τὰς 
μαχαέρας ὀρούοντες, ἢν ἑνὸς μούνου μὴ τύχωσι κατα- 

φερόμενοι, ἔνϑα δεῖ τοὺς πόδας ἐρεῖσαι, ἀπόλλυνται" 

χαλεπὸν δὲ τυχεῖν ἔνός" τὸ γὰρ ἴχνιον μοῦνον λέλει- 
πται τῶν ποδῶν οὕτω δὲ καὶ οὗτοι ἢν ἁμάρτωσι τοῦ 
πατριχοῦ τύπου τοῦ ἐπιμελέος καὶ φεεδωλοῦ, φιλέουσι 
διαφϑείρεσθαι. 

29 [81 Ν))] -ο- -- 19 τοῦ αὐτοῦ. φειδώ τοι καὶ λεμὸς 
χρηστή᾽ ἐνκαιρῶι δὲ χαὶ δαπάνη γινώσκειν δὲ ἀγαϑοῦ. 

280 [229 Ν] -- -- 22 4-τ-ου. βίος ἀνεόρταστος μαχρὴ 
ὁδὸς ἀπανδόκευτος. 

381 [61 Ν}] -- 17, 35 42--ουὐ. εὐγνώμων ὁ μὴ λυπεόμε- 

νος ἐφ᾽ οἷσιν οὐχ ἔχει, ἀλλὰ χαίρων ἐφ᾽ οἷσεν ἔχει. 

226, ΕΥοϊπης ἰδὺ Ὧἀ88 Κοπησοίομθη ἔγοίοσ Οθβίηπαηρ, θοῦ αἰ ὅ6- 
δὴν Ἰίορί ἀδθοὶ ἰπ ἀθὺ ΑἸ πιθββαηρ ἀθ8 τἱομιίροη Ζοϊςραπ κύθβ. 

91, Ὁϊθ Οεοἰχζίχθη ἰθϊθῃ ἀδ8 Τωοοβ ἀθὺ Βίθηθ: ἰ86 δυρθοίύθη, δ]8. οὔ 
βἷ6 οὐῖρ Ιθῦθῃ πἄγάθῃ. 

228, θὰ Κίπάογῃ νὸπ (ἀθίχίρθη, ὑπ βῖθ ἰὴ ὕη ββθη μοὶς Βογθη- 
ΜΘΟΉΒΘη, ρθη 68 ψτῖθ ἄθη Τἄμζογη, αἷθ ἄρον βου νοτίο δά θν βοδίδρθη. 
μη βἰθ Ὀϑίπη ΝΙϑἀθυ κοιπηθη ὰσ οἷῃ οἰπσῖροβ ΜᾺ ἄθῃ ΕἼΘΟΚ πἰοδὲ 
ἰγοϑη, τγὸ 816 ἀἰθ Ε88θ Εἰπβθίζθῃ πιββθη, βἰπαὰ δἰ ψϑυϊογθῃ. ἘΠ ἰβί 

ΔΌΣ βουσὶ ἄθη ΕἾΘΟΚ διοδ ΠῸΣ οἰπηηαὶ σὰ ἐτοῖδη. Ῥθηπ πὰ ἀδ88 
ΡΙδίζομοθη ἔῶν αἴθ ΕἸ ΑΒΒβο]θῃ ἰδὲ ἔγοι, 80 ρϑῆῃβ 68 δυσὶ Ἰθμθη, Ὑθμῃ 
816 ἀδ8 νἄϊθυ!οῆθ ΜΟΥ] ὰ νοὰ θη] ΠἸομ οὶ πὰ Καυρμοὶρ σογέθ] θη, 
Ῥῆδρθι 8ἰθΘ ζὰὄ αγαπᾶθ σὰ φθῆθη. | 

229. Οοἷζ υπὰ Ηυπροιοίάθη ἰδ ΦΥΘΙ οἷῃθ ἡ  ομθ ΕἸρθηβομδξε, 

Ζὰ Ζο᾽λθη ΔΌΘΥ δυοἢ αἷθ Ψ υβοιπθπάπηρ. 16 το ρα Ἐπ θομοίἀ μην σὰ 

ἰσοδΐϑη ἰδὲ βδοθθ οἷπθβ ὑδομ ρθη απηθς. 
230. ἘΠὴ Τϑθθη οὔθ Εδβίθ ἰβὺ ϑἷῃ ἸδηρΡῸΓ ες οὔπθ Ἡ ἰτίββαβοσ. 
281. ὙΟΒΙ νογβιδηαὶρ ἰδέ, ΟΣ βίο. πἰοδξ στᾶτηῦ ὑπ ἀ88, ῬῈΒ 6. ποδί 

Βαῦ, 50 8 υἱϑι ηθὴν ἔγουῦ ὌΡΟΣ ἀδ88, γὰ8 δὲ ᾿ιϑῖ. 
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985 [67 Ν] --- --- 87 [νρῇ. ΠῚ θ, 69) “2--ουὐ. τῶν ἡδέων τὰ 

σπανιώτατα γενόμενα μάλεστα τέρπει. 
288 [65 Ν] -“-ς-- --- 88 [νρ]. Π1Ι 6, 60] τοῦ αὐτοῦ. εἴ τις ὕπερ- 

βάλλοι τὸ μέτριον, τὰ ἐπιτερπέστατα ἀτερπέστατα ἂν 
γένοιτο. 

234 [21 Ν}] -- 18,80.5-οὐυ. ὑγεξέην εὐχῆισι παρὰ ϑεῶν 
αἰτέονται ἄνϑρωποι, τὴν δὲ ταύτης δύναμεν ἐν ἕαυ- 
τοῖς ἔχοντες οὐχ ἔσασιν᾽ ἀχρασίέηε δὲ τἀναντία πρήσ- 
σοντες αὐτοὶ πτιροδόται τῆς ὑγείης τῆισιεν ἐπιϑυμίέηε- 
σεν γίνονται. 

285 168 Νὴ -- --- δὅ [νρ]. ΠΠ θ, 65] 4--ουν. ὅσοι ἀπὸ γα- 
στρὸς τὰς ἡδονὰς ποιέονται ὑπερβεβληκότες τὸν και- 
ρὸν ἐπὶ βρώσεσιν ἢ πόσεσιν ἢ ἀφροδισίοισιν, τοῖσι 
πᾶσιν αἱ μὲν ἡδοναὶ βραχεῖαί τε χαὶ δι᾿ ὀλίγου γίνον- 
ται, ὁχόσον ἂν χρόνον ἐσθίωσιν ἢ πίένωσιν, αἱ δὲ λῦ- 
παι πολλαὶ ζαὶ μαχραῖ)δ. τοῦτο [τούτοις Ὦγτοῦη! μὲν γὰρ 
τὸ ἐπιϑυμεῖν ἀεὶ τῶν αὐτῶν πάρεστι καὶ ὁχόταν γένη- 
ται ὁχοίων ἐπιϑυμέουσι, δεὰ ταχέος τε ἡ ἡδονὴ παροΐ- 
χεται, καὶ οὐδὲν ἐν αὐτοῖσε χρηστόν ἐστιν ἄλλ᾽ ἢ τέρ- 
ψις βραχεῖα, καὶ αὖϑις τῶν αὐτῶν δεῖ. 

286 [88 Ν] --- 20, 5660 [νε]. Ἡθγδκὶὶς ἔν. 85] 4---οὐυ. ϑυμῶε μά- 
χεσϑαι μὲν χαλεπόν᾽ ἀνδρὸς δὲ τὸ χρατέειν εὐλογίστου. 

232. οι γογρηᾶριηρθη ογέγθαϊξ 80 πηθίβίθη, νγαβ 8 πὶ βϑ] θη βέθῃ Κοιηην. 
233, Τὺ θογβομγοίιου τπὰπ ἀδ8 τἰομρμθ Μαββ, 80 Καῆπ ἀβ8 ΑΠροπθΗπιβίθ 

ξυῖὴ ὕπαηρθπθηπβίθῃ ψϑγάθῃ. 
294. Οοβαπάμοῖς ἔογάθγη ἀΐθ Μϑηβοῆθη ἰπ ἴἤτθῃ Οεθθίθη σὸρ θα 

Οδέίοτη. β'ΊΘ νίββθῃ αὔοῦ ἰοῦ, ἀα58 56 βϑ᾽ ϑὺ Μδοῦὺ ἀπγᾶθον Βαθθη. 
Τηάοπι 5'9 ἴἢγ ἀἄστοῖ το Τππι βϑιρ κοῖς θη ρορθπαγθοίίθη, ϑγάθῃ βἰθ βϑὶ δϑὶ 
ἴη Εοὶρο ἰἴἤγον Θ᾽ ἄβίθ σὰ Ὑογγάνοση δὴ ἰθγον (ἀθβαμα μοὶ, 

φβρ, ΑἸΙοη, ἀΐθ ἄθη 1ωμἀδίθῃ ἀθ8 Βαυοθθβ ἔγόβηθη ὑπά ἴῃ ϑρείβθ, 
Τυδηῖκ οὐδν Τὐθθθ ἀβκβ Μίαβϑ θθυβοιγοίίθη, ἀδάθγη αἶθβο θηῦβαθ ΠῸΓΣ 

Καῦς απὰ πὸ πδμγοπα ἀθβ ΑὙρΘΏ]ΙΟ ΚΒ, βοϊδρθ βἷθ θθθῃ θβϑβϑθὴ πη 

αἰηκοπ; ἀἶο 1,οἰάθη θοῦ ἀαπαοὴ βἰπὰ δ] γοον ζαπὰ Ἰδηρνίοτρ), 1686 

Βορίογάθ βίβὶὶς βἰοι θθθῃ βίθὶβ νυϑάθγ ἤϑοῖ ἀθηθθὶθθη ηρθη οἷη, ἀπὰ 

βοδαϊὰ ἰβθθη πῖγὰ, τγὰβ βίθ θορθῆγθη, ἰδὲ ἄἀθγ αθπαββ γαβϑοῖ νου ρΘ ἢ 

ἀπά 65. ἰϑὲ πἰοῃία »ν»οἰ(6 7 Βγδ ἢ θαγθθ ἀδγίη 418 οἷθθ Κυγζο Ετϑθυάθ, υπὰ 

ἄβμη βί6}}} βἰοῖ σϊθάθν ἀβββοῖθο Βοάγξηϊβ δἷῃ, 
φῇθ, Ἐπ ἰδὲ Βοῦ ΜΟΥ τνΐδ βοίποην Ηθγζθῃ χὰ Καιηρέθη ; δὔδὺ ἀθγ βἴορ 

νοστᾶς ἀθη ἀδθουϊορθηάθη Μδπηῃ. 
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448 ὅδ. ὈΕΜΟΚΕΓΓΟΒ 

81 [221 Ν] Β'τοβ. ΠῚ 20,602 4“--ουὐ. φιελονιχέη πᾶσα ἀνόη- 
τος τὸ γὰρ κατὰ τοῦ δυσμενέος βλαβερὸν ϑεωρεῦσα τὸ 
ἴδιον συμφέρον οὐ βλέπεει. 

2858 [145 ΝΊ --- 22, 42 .,1--ου-. τελευτᾶι γὰρ ἐς καχοδο- 
ξέην [χενοδοξίην ΒαΘΟΒΟΙΟΣ] χαχὴν ὁ παρεχτεινόμενος τῶι 
χρέσσονι. 

289 [162 Ν)] --- 28,18 .“--οὐ. ὄρχους οὗς ποιέονται ἐν 
ἀνάγχηεσιν ἐόντες οὐ τηρέουσιεν οἱ φλαῦροι, ἐπὴν δια- 
φύγωσεν. 

ὯἯ0 [181 Ν] -- 29, 68.7--ουὅ. οἱ ἑκούσιοι πόνοι τὴν τῶν 

ἀκουσίων ὑπομονὴν ἐλαφροτέρην παρασχευάζουσι. 
241 [182 Ν] -.- -- Θά τοῦ αὐτοῦ. πόνος συνεχὴς ἐλαφρό- 

τερος ἑαυτοῦ συνηϑείηι γένεται. 

2.5 [198 Ν}] -- - 66 21-τ-ου. πλέονες ἐξ ἀσχήσιος ἀγα- 
ϑοὶ γένονται ἢ ἀπὸ φύσιος. 

[126 Ν] -- --- Ο7 τοῦ αὐτοῦ --ἰ ἔτ. 81. 

245 [180 Ν}}] -- --- 88 .΄-του. τῆς ἡσυχίης πάντες οἱ 
πόνοι ἡδίονες, ὅταν ὧν εἵνεχεν πονέουσι τυγχάνωσεν 

ἢ εἰδέωσι κύρσοντες. ἐν δὲ ἑἐχάστηι ἀποτυχίηι τὸ {πο- 
νεῖν) πᾶν ὁμοέως ἀνιηρὸν χαὶ ταλαίπωρον. 

244 [42 Ν) -- 81, 7.7--ου. φαῦλον, κἂν μόνος ἧις, μή- 

τε λέξηις μήτ᾽ ἐργάσηε'Ἴ μάϑε δὲ πολὺ μᾶλλον τῶν ἀλ- 
λων σεαυτὸν αἰσχύνεσθαι. Μᾳὶ. ἔν. 84. 264. 

251. 9646 ΒΘοΒΙ Βα θοσϑὶ ἰϑὺ ἀρ νθγηἄηξεῖρ ;- ἀθπ ἱπὶ ΕΠ πβίασσθη δὺΐ 
ἄθῃ βομδάθη ἀθα Εδίηαθβ βίθῃηῦ βἷθ ἄθι οἷρθηθῃ Ὑοσίοὶ! πἰοηΐ, 

255. ὉΘΏῺἢ ὙΘΥ β0 ἢ. πϑοὶ ἄθῃ ΜβΟΒ ΐρθγθη τϑοκύ, ϑμαθὲ τηϊῦ ΒΟ] πηπηθυ 

ΑἸ ΘὈ] βοη Βοὶς, 
289. Ὠῖο βοδυγκοη Βα]ίθη ἀΐθ ἘΠ46, ἀἷθ βἷθ ἴῃ ἀθὺ Νοιὶ βορμι γὄγϑῃ, 

πού, βου] βἷθ ἀπγομσθοπηηθη βἰπά. 
240, ἘΥθί Ἰ]Πἰρὸ Μάμθη ρϑϑία]έθη ἀ85 Εσίσαρθη ἀπ ἔγο Προ ν, Ἰϑιοὕϑσ. 
241. Ἐογίροβοίζίθ Αὐθοϑὶέ τηϑομέ βἷθ Ἰϑιοίθσ ἀυγοῖι αἷθ αθπδηπαηρ. 
242, Μοὴν 1,ϑαΐθ πογάθῃ ἀυγοῦ ὕὕθαηρ ὑθομες 418. ἀσγο Απϊαρο. 
453. ΑἸ]6ὸ Μύμϑῃ βἰπα Δηρθηθηιηο 8418 ἀἷθ Βὰηθ, πθὴπ ᾿μ8π ἀδ8 

Ζ161] ἀοσ Μύδμϑθῃ ϑυτοιομβὲ οὐδὺ νγοῖββ, ἀδ8β ἤδη 685 ϑυγϑίσβθη πὶγά, οὶ 

Ἰοάθπι Μ|ββι ρθη ἀΌῸΓ ἰδὺ 4110 Μῦμπθ ἴῃ ρ]θίομον Δ οἰβ ᾿ᾶβεϊρ υπὰ 
Ῥθίῃνο!. 

44. Αὐοὰ πϑηπ ἀπ Δ]]οῖη Οἰδί, βρυοθ ἀπά (ἢ πίολίβ ΘΒ] θομέθβ. 
Ιϑῦπθ ἀΐἴοη ΔΡΘΥ υγοὶῦ ἸΠΘὮΥ γῸΥ ἿΓ 86] θ γ βοβιᾶιηθη 8418 γοὺῦ ἄθη ἃπάθσγῃ. 
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Β. ΕΟΗΤΈ ΕἘ. 281---280 [5 ΤΟΒΑΈΘΙ. 449 

[110] -- 86, 24 42---ου. τε ἔτ. 86. 

245 [196 Ν1 --- 87, 22 ἀγαϑὸν ἢ εἶναι χρεὼν ἢ μιμεῖ- 
σθαι. Ὑεὶ. ἵν. 89. 

[14 Ν.] --- --- 26 4-του. «τα ἔτ. 61. 
[119 Ν] -- 88, 46 4-ουὅ. --- ἔν. 48. 
[82 ΝῚ] --- --- 47 (τοῦ αὐτοῦ) τι ἔν. 88, 

Ἅ6 [140 Ν1Ί -“-ἴ- --- δ8 42--ου. οὐχ ἂν ἐκώλυον οἱ νόμοι 
ζῆν ἕκαστον κατ᾽ ἰδέην ἐξουσίην, δὲ μὴ ἕτερος ἕτερον 
ἐλυμαίνετο. φϑόνος γὰρ στάσιος ἀρχὴν ἀπεργάζεται. 

241 [06 Ν] --- 40,6 4-του. ξενιτείη βίου αὐτάρκειαν 
διδάσκχει᾽ μᾶζα γὰρ καὶ στιβὰς λιμοῦ χαὶ χόπὺν γλυ- 
κύτατα ἰάματα. 

Ἐ[168 Ν.] --- ---τἴ τοῦ αὐτοῦ. ἀνδρὶ σοφῶι τεᾶσα γῆ βατή᾽" 
ψυχῆς γὰρ ἀγαϑῆς πατρὶς ὅ ξύμπας χόσμος. 

248 [139 Ν.] ϑθτοβ. ΙΝ (βου) ἱξ. 48, 88 Μοίποκο. 42---ου. ὅ νό- 
μος βούλεται μὲν εὐεργετεῖν βέον ἀνθρώπων" δύναται 

δέ, ὅταν αὐτοὶ βούλωνται πάσχειν εὖ' τοῖσι γὰρ πει- 
ϑομένοισι τὴν ἰδέην ἀρετὴν ἐνδείκνυται. 

219 [188 Ν}] -- -- 84 τοῦ αὐτοῦ. στάσις ἐμφύλεος ἐς 

ἑἕχάτερα χαχόν᾽ καὶ γὰρ νιχέουσι χαὶ ἡσσωμένοις ὅμο ἰη 

ἀν. 
250 [180 Ν}] --- --- 40 5--ου. ἀπὸ ὁμονοίης τὰ μεγάλα 

ἔργα καὶ ταῖς πόλεσι τοὺς πολέμους δυνατὸν χατεργά- 
ζεσϑαι, ἄλλως δ᾽ οὔ. 

340. Μδμ πλὰββ ϑηὐνθᾶοσ σαΐ βοῖῃ οὐϑὺ ἴῃπὶ Ὡβοθ θη. 
246, γοππ Νιίοιιδπὰ ἄθῃ ἀπάθγῃ βορδάϊσίθ, σνὔγάθη ἀν (ἀθβϑίζθ 

ποδί ἀαρορθη μαῦρο, ἀ888 ᾿θδ σὺ ἤδοὸ οἰσθηθαῃ ΒΘ] ἰθῦθη ἰορίθ. Ὥθηῃ 
αἴθ βοῃοοϊβαοης ἰδῦ ἀἰθ Θ61160 ἀογ Ζ νυ ]θέγδ οί, 

241. Τ)5 ϑῦθη ἱπ ἀθὺ Ετθπὰθ ἰθηγὲ θηρβαμη κοῖς, Εἰ βυΐοῖς 
Βχοῦ υπὰ οἷηθ ϑ'ίσθιῃ βἰπὰ Βοομ ]ΠΚομιηθπθ ΜΙ 6 ρσορθπ ΠΡΌ ἀπὰ 
Ἑχτιηβίξαηρ. 

248, ΤκαβΒ Οδβοίζ Μ}}} ἀδβ 1 ῦθαῃ ἀθὺ Μϑηβοῖθπ ΜΟΔ] ροβϑίδ! ύθμ, 
Τ).Δ58 ἰδὲ ἰδπιὶ ΑΘ πὰ τηδρ] ἢ, ΘΠ 816 86 108. ἄθῃ Ὑ πηϑοῖ Βα θθη πΟἈ] 
Βοθδηάο]ε σὰ πογάθῃ. Ὀθπη ἄθηθη, αἷθ ἰῃπὶ ἔοϊσθη, δυνυγοῖϑ 68 βθῃθ 

οἶσοπθ Τυϑ ΠΟ ΚοΙς, 
249. Βαγρογζννῖδῦ ἰϑὺ ὰν Βοϊάθ μι οἷπ Ὀπρὶοκ, Ῥθπῃ 6 96- 

τοῖον ἄθη βίοζθγῃ τἷθ ἄθῃ Βοβϑίθρίθῃ ἱπ σ᾽ θίοῃον ΥΥ οἶβθ ζὰπὶ  γάθγθθη. 
φῦθ, ΝΡ πιὶρ ΕἸΠέγδομὺ Ἰαββθπ βίο σύοββο Πίηρθ, νῖθ ἀΐθ Καμιρἔο 

ἀθν βιδβίθη, νυ το, ἀμ ἀθγ8. πιο μέ, 
ὨΐοΙ5, Ἐταρηι. ἃ. Ὑτβοκτσ. 29 
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351 [147 ΝᾺ9}] ΒτΤΟΒ. 1Υ̓ 48,42. 2--ου. ἡ ἐν δημοχρατίηι: πενίη 
τῆς παρὰ τοῖς δυνάστηισι χαλεομένης εὐδαιμονίης το- 
σοῦτόν ἐστι αἱρετωτέρη, ὁκόσον ἐλευϑερίη δουλείης. 

262 [184 Ν)] -- -- 43 τὰ χατὰ τὴν πόλιν χρεὼν τῶν 
λοιπῶν μέγιστα ἡγεῖσθαι, ὅκως ἄξεται εὖ, μήτε φιλο- 
γνεχέοντα παρὰ τὸ ἐπιειχὲς μήτε ἰσχὺν ἑαυτῶι περιτει- 
ϑέμενον παρὰ τὸ χρηστὸν τὸ τοῦ ξυνοῦ. πόλις γὰρ εὖ 
ἀγομένη μεγίστη ὄρϑωσίς ἐστι, καὶ ἐν τούτωι πάντα 

ἔνι, χαὶ τούτου σωιζομένου πάντα σώιζεται καὶ τοὐ- 

του διαφϑειρομένου τὰ τιὦντα διαφϑείρεται. 
303 [100 Ν] -- --- 44 τοῖς χρηστοῖσιν οὐ συμφέρον 

ἀμελέοντας τῶν ἑωυτῶν ἄλλα πρήσσειν τὰ γὰρ ἴδεα 

κακῶς ζ(ἂν) ἔσχεν. εἰ δὲ ἀμελέοι τις τῶν δημοσίων, χα- 
κῶς ἀχούειν γίγνεται, χαὶ ἢν μηδὲν μήτε χλέπτηι μήτε 
ἀδιχῆι. ἐπεὶ καὶ (μὴ) ἀμελέοντι ἢ ἀδιχέοντι κίνδυνος 
καχῶς ἀχούειν χαὶ δὴ χαὶ παϑεῖν τι ἀνάγκη δὲ ἁμαρτά- 
γειν, συγγινώσχεσϑαι δὲ τοὺς ἀνθρώπους οὐχ εὐπετές. 

264 [161 Ν}Ὶ  -- --- 46 οἱ χαχοὲ ἐόντες ἐς τὰς τιμὰς 

ὁχόσωι ἂν μᾶλλον ἀνάξιοι ἐόντες ἔωσι, τοσούτωι 

251. ῖθ Αὐτηὰῦ ἴῃ οἴῃϑγ Ὠϑιηοκγαίίθ ἰδὺ ἄθπ ρορτίθβοηθη ΟἸὔοκθ 
Ὀοὶ ἄθη Ποβροίθῃ μογαὰθ 80 ΒΘῺΓ γψουζαζίθηθη τἷθ ἀϊθ ΕἸοϊμοῖς ἀθὺ 
ἘΚ ΠΘΟΒ βομ δίς. 

202. Ἀῖο βιδαιβι πέθυθϑβθη 501} πιδὴ πίθου 8]1]Θὴ 8πὶ μδομβίθη βίθ!]θη, 
ἀδπηϊ δἰ σις νυν] οὶ πογάθη, Μδπ ἀατὲ ἀαιοὶ πίομῦ ἀστοι έγοίογοὶ 

αἴθ ΒΙΠΙρ κοῖς νουϊθίζθη οὐδ βίο πάθον δ Δ]]ροπιθῖπθ Βοβϑίθ ἱγρθπὰ 

οἷπθ αθυϑὶῦ ἀπηηαββθη, ΠΘηπ οἷπθ ψ ] γου να! θέ Θίδας ἰδὲ ἀθυ στὄβϑίθ 

Ηοτί. ΑἸ]6β ἰβὲ ἀδτίπ Ὀθβο ]οββοπ: πϑπῃ αἴθ ἢ θδοη ροϑαπα ἰδὲ, ἀδηῃ 

ἰδῦ 811968 σϑϑιαηᾶ, ὑπὰ πθπη 68 Ζζὰ αταμᾶθ ρϑρδ, ἄθπῃ σϑος 41165 σὰ 

ατυηαο, 
258, Τθθη ΒΟ Κοῦν βῶγθογ ἰδ 68. ηἰομῦ ζαϊγᾶρ! οι ἢν Ἑϊρθηΐαπι 

Ζ ὙΘΓΠΔΟΙ ββίρθη, πὶ ἔγοπιάθ Ὀηρθ χὰ ἰτοίῦθη. Ῥθηπ ἄδπη τἄγάθῃ 
ἀΐθ οἰρθῃθῃ βοι]θοις Ὀθβίθὶ]ς βοίῃ, ὙΘΩΏ τπδπ ΘΌΘΥ ἀϊθ ὅϑοπη!ομθη 

ΨΘΥΠΒΟΙ] ἄββίρθη π ]]6, τυῖγὰ βίοι οἷη δ]ο. Βαΐξ ὈΙ]άθη, ἀὰοθ θπῃ πιδῃ 
ΠἰΟμ 8. βεῖθ ἢν οὐδοῦ δοπδέ θθρθηξς, Τγομῦ ἀοοι βοὶ θέ ἄθπι, ἀθγ πίομίβ 
ΘΓΏΒΟΒ]  ββὶρὶ οὐδ Ὀορθμί, ἀἶο ϑίδμν ἴὰ ἄρθ]οη Βυΐξ, 6 βορᾶγ ἴῃ ὕπ- 
ΒΘ]ορθη μοίϊθη σὰ ροταίθα, Εἰ ἰδὲ 78 διοθΒ ἀπνθγηθί ΠΟ, ἘΘΒΪΒΣ σὰ Ὀθ- 

βθθθη, ψϑμγοπα 68. πΐοῆρ Ἰοιομῦ ἰδὲ, ἀἰθ Μϑῃβοθοπ ἡδοββίομις ζὰ, 

Β{ΪΠἸΠΊΘΠ. 

254. 96. υππὔγαϊρου αἰθ βοΒ]θοέθῃ Βᾶγροσ, ἀἷθ Εσθηδιηῦοσ δηἰγθίθῃ, 
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μᾶλλον ἀναχηδέες γίγνονται χαὶ ἀφροσύνης χαὶ ϑρά- 
σεος πέμπλανται. 

2υὅ [146 Ν1 --- --- 46 ὅταν οἱ δυνάμενοιτοῖς μὴ ἔχουσι 
καὶ προτελεῖν τολμέωσι καὶ ὑπουργεῖν χαὶ χαρίζεσθαι, 
ἐν τούτωι ἤδη χαὶ τὸ οἰχτίρειν ἔνεστι χαὶ {τὸ μὴ ἐρή- 
μους εἶναι χαὶ τὸ ἑταίρους γίνεσθαι, καὶ τὸ ἀμύνειν 
ἀλλήλοισι καὶ τοὺς πολιήτας ὁμονόους εἶναι χαὶ ἄλλα 
ἀγαϑά, ἅσσα οὐδεὶς ἂν δύναιτο χαταλέξαι. 

[144 Ν] --- 44, 14 --- ἔτ, 76. 
206 [166 Ν}] --- -- 1 τοῦ αὐτοῦ. δίχη μέν ἐστιν ἔρδειν 

τὰ χρὴ ἐόντα, ἀδικίη δὲ μὴ ἔρδειν τὰ χρὴ ἐόντα, ἀλλὰ 
παρατρέπεσϑαι. 

201 [108 Ν.] --- --- 16 τοῦ αὐτοῦ. χατὰ δὲ ζώιων ἔστιν 
ὧν φόνου χαὶ μὴ φόνου ὧδε ἔχει τὰ ἀδικέοντα καὶ ϑέ- 
λοντα ἀδικεῖν ἀϑῶιος ὁ χτείνων, χαὶ πρὸς εὐεστοῦν 
τοῦτο ἔρδειν μᾶλλον ἢ μή. ΜΔ εὶ. ἔν. 140. 

208 [100 Ν] --- -- 17 χεδένειν χρὴ τὰ πημαίνοντα παρὰ 
δέχην πάντα τιερὶ παντός" καὶ ταῦτα ὅ ποιῶν εὐϑυμίης 
χαὶ δίχης καὶ ϑάρσεος χαὶ χτήσεως ἐν παντὶ χόσμωι 
μείζω μοῖραν μεϑέξει. 

259 [1659 Ν] -- -- 18 ὅκωσπερ περὶ κιναδέων τε χαὶ 

ἑρπετέων (νόμοι γεγράφαται τῶν πολεμίων, οὕτω καὶ 

ἄαζα βἰηα, πὶ 80 πε] ββίροῦ ογάθῃ δἰθ πα πὶ 80. ΠἸΘῺΥ Ζθίρθῃ 816 
ἢ. σοῦ ΤΒουμοὶς ἀπὰ ἘΎΘΟΒ μοῦ ροβοι τ ]]θη. 

3ρῦ. ομπ ἀἴο Μογηδρθηάθη 68 ὯΡΘΥ ϑ'οἢ ρϑνίππθὴ ἄθη ἴὐηγοῖ- 
πιδρθηάθη γογζαβίσθοκθα πὰ Ὀοἰζαβρείηρθη ππὰ ΜΒ] σὰ ἐμὰ, 80 Ἰορὶ 
Ὀογοῖί8. ἰοσῖπ ἀα8 ΜΙο ἀπὰ ἀδ8 ΝΙΘΒΙΔΙ] οἰ πβοίη πὰ ἀΐθ Υ γυἀογιηρ 
πὰ ἀΐο σορθηβοιεσο ΗΠ πὰ ἀΐθ Εϊπίγδομς ἀθν Βᾶγροιυ πὰ δηᾶθγθ 
ξαίο Τίηρο, αἰ Νιοιπδηὰ αὐΐδ δυΐχβῃ]θη Κοπηίθ. 

250. Οθτθομεὶρ κοὶν Ἠοἰββὲ: βοὶμο ῬΗΪομύθη οὐ Ὰ]]θη, Ὁρογθοβερ κοί : 
βοίηθ ῬΒιομέθη πἰοὰδς οὐ θη, βοπάθσῃ Ὀοὶ ϑοιίθ βοδίθθθη, 

201. ΜὶΣ ἄθῃθ Τδίοπ ὑπᾶὰ Νομυ δίθπ σϑνῖββοσ Τίοσο βίθη 68. 80: 
ΜῸΥ Βομδαἀθη τ ησθηθ ἀπ βοθβάθη πο! ]θπὰθ ἐδίοί, Ὀ]οῖδὺ βϑῆοθ; ἀπὰ 

686. ὑτᾶρι ζυμὶ αἰϊσεπιείπθη Βοβίθῃ τηθ ὩΣ 8, ἀἶθβ σὰ ἰμπὰμ 818 68 ζὰ 

ἘΠίθυ 886, 
208. ΑἸ168, νγ88 τ] ἀθυυθοΒ 1 οἢ} Βομδᾶθη Ὀτϊηρί, πλὰ88 πῆϑ ὑπ Ἰθάθῃ 

Ῥχοὶβ ἰδίθῃ, γον αἶθβ ἐμϊ, πίγὰ ἴῃ Ἰθράθυ Υ᾽ ουΐαββαηρ τηϑγ Βυδθ ἀπὰ 
Βϑοδὺ υὐὰ ογίγασθη πᾶ Βοβὶϊζ Ὀθαμβρτιοῃθη ἀγίθη. 

259. Ὑ 16 Οοθθῖζθ θυϊβββθὴ βἰ μα ρϑρθὴ ἔθ ΠΟ μ68 Οὐδίϊοῦ μὰ Οο- 
290" 
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χατὰ ἀνθρώπων δοχεῖ μοι χρεὼν εἶναι ποιεῖν" χατὰ 
γόμους τοὺς πατρίους κτείνειν πολέμιον ἐν παντὶ χό- 

σμωι, ἐν ὧι μὴ νόμος ἀπείργει" νόμος [φ ὀνον δὲ ἀπείρ- 
γει ἱερὰ ἑκάστοισι ἐπιχώρια καὶ σπονδαὶ καὶ ὄρχοι. 

200 [101 Ν.] ϑδ'.ΤοΒ. 1Υ̓͂ 44, 19 χεξάλλην χαὶ ληιστὴν πάντα 
χτείνων τις ἀϑῶιτος ἂν εἴη καὶ αὐτοχειρίηικαὶ χελεύων 
χαὶ ψήφωι. 

[148 Ν}] ---- 4δ, 27 τα ἔν. 49. 
861 [166 Ν.] --- 46, 48 “2]--ουὐ. ἀδιχεομένοισε τιμωρεῖν 

κατὰ δύναμιν χρὴ χαὶ μὴ παρὶίέναι᾽ τὸ μὲν γὰρ τοιοῦ- 
τον δίχαιον χαὶ ἀγαϑόν, τὸ δὲ μὴ τοιοῦτον ἄδιχον χαὶ 
χαχόν. 

262 [167 Ν)) --- -- 44 “2---ου. χαὶ οἱ φυγῆς ἄξια ἔρδου - 

σιν ἢ δεσμῶν, ἢ ϑωιῆς ἄξιοι, καταψηφιστέον χαὶ μὴ 
ἀπολύειν" ὃς δ᾽ ἂν παρὰ νόμον ἀπιολύηι γχέρδει ὁρίζων 
ἢ ἡδονῆι ἀδιχεῖ, καί οἱ τοῦτο ἐγχάρδιον ἀνάγκη εἶναι. 

968 [148 Ν] --- --4δ τοῦ αὐτοῦ. δίχης καὶ ἀρετῆς με- 
γέστην μετέχει μοῖραν ὅ [τιμὰς] ἀξίας τὰς μεγίστας τά- 

μνων {τοῖς ἀξιωτάτοις). 
204 [48 Ν] -- --- 46 τοῦ αὐτοῦ. μηδέν τι μᾶλλον τοὺς 

(ἄλλους) ἀνθρώπους αἱἰδεῖσϑαι ἑωυτοῦ μηδέ τι μᾶλλον 

ὙΓΌΓΠ), 80, πηθίη ἰοἢ, 801106 τηϑη 66 δ οἷ σορθη Μθηβοθθη τηϑοθθη. ΝΟΣ 
θη ΒοΡρθγδούθῃ (ὐθϑθίζθη 801} 6 τϑὴ οἰπθη ϑιδδαίβίοϊπα ἴῃ Ἰϑὰθγ ὅτ- 
ἔαβϑιιηρ ὑδίθῃ αἰγγοη, ἰπ ἀθὺ 68 οἷπ Οϑβοὶξ πἰομὺ νογοϊοιθί. Μογὰ (Ὁ) 

γου ἰθύθη δθθν οἰηζθὶπθ Τα ἀθβ μοι ριον, ογιγᾶρο απὰ Υ᾽ ὁγοϊἀϊριηρθη. 
200. 7οάοθη βίγαββθθη- απὰ βϑοσδα ον σὰ ἐδέθη, 50116 Ἰθάθπι βίγαῖοβ 

φοβίαυίθἑ βϑίη, πιᾶρ' ἀἶθβ τηϊξ οἷρηθῦ Ηδπὰ οδθγ ἀυτοῖι Απϑεϊξιιηρ δέγεδδ 
απάφθγη οὗδν ἀυγοι ΘΟ γίοἠ 5 ὈΘΒΟ ἢ] 55. ρΘβοθθ θη. 

261, Τῦηγθοῖῦ 1,οἰἀθη θη πιὰβ8 πὴ πδοὰ Καένθη δοίβρτίησθα πὰ 
68. πίομς ρϑβοθθῆθπ ἰαββθῦ, Τθπη 8010 068 Δ υΒΑΙ θα ἰδὲ ρογθοδῦ ἀπᾶ 

Ὀγαν, ἀδ5 Οδρθϑηΐθι! δΌθΥ ἀπρϑτθομῦ παπᾶ ἔοίρ. 
262, Ζα νογαγίοι θη ἀπά πἰομύ ἔγοίζιιβρυθομθη βἰπα δυο αἶθ, το 6 

ΜΟΥ γθομθη θορθῖθη, ἀἷθ Ὑουθαμησηρ ἀπά ἘΠΠΙΚου Κϑυιηρ νϑγάϊϑηθη οάθυ 
αἴθ Βυδβθθ ζϑ]θη τηὔββθη. Το ἀδρορθὴ υἱάθγρθβθί! ο ἔγθίβρυιοαῦ ΠΟ 
ον πη οὔδὺ πϑοὴ Βο]ἰθθθη ατίοι θη, ἰϑῦ οἷ Ὑ Υθγθομοσ, ἀπά ἀδ8 πυὰβδ 

ἴμπὶ δὶ Ηδθγζθη πδρθῃ. 
268. θη ρτγὄββίθη ΑΠΒρυποΒ δαΐ Οοτγθομερ κοι ἀπὰ ΤἀομερΚοὶρ Πδὶ 

ἄθγυ, ϑίοθυ ἀἷθ στὄββίθῃ ΒΘ ομπυηρθπ δὴ ἀἰ6 πιἀναϊρβίθῃ νϑυθὶ δ, 
204. Μδῃ 5011 58ἰοῃβ. νοῦ ἄθῃ αἀπάθυμ Μοπβομθη πἱομύ ΠιΘ ἢν βομἄπηθη 
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ἐξεργάζεσθαι κακόν, δὲ μέλλει μηδεὶς εἰδήσειν ἢ εἰ οἱ 
πάντες ἀνϑρωποι᾿ ἀλλ᾽ ἑωυτὸν μάλιστα αἰδεῖσϑαι, καὶ 
τοῦτον νόμον τῆι Ψυχῆι καϑεστάναι, ὥστε μη δὲν ποιεῖν 
ἀνετειτήδειον. 

20ῦ [1606 Ν) --- --- 47 τοῦ αὐτοῦ. τῶν ἡμαρτημένων ἄν- 
ϑρωποι μεμνέαται μᾶλλον ἢ τῶν εὖ πεποιημένων. καὶ 
γὰρ δίκαιον οὕτως᾽ ὥσπερ {γὰρ τὸν) τὰς παρακατα- 
ϑήχας ἀποδιδόντα οὐ χρὴ ἐπαινεῖσθαι, τὸν δὲ μὴ ἀπὸο- 
διδόντα χαχῶς ἀκούειν καὶ πάσχειν, οὕτω χαὶ τὸν ἄρ- 
χοντα. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτωι ἡιρέϑη ὡς χκαχῶς ποιήσων, 
ἀλλ᾽ ὡς εὖ. 

2060 [167 ΝΙ) -- -- 48 τοῦ αὐτοῦ. οὐδεμία μηχανὴ τῶι 
γῦν χαϑεστῶτι ῥδυϑμῶι μὴ οὐχ ἀδιχεῖν τοὺς ἄρχοντας, 

ἢν καὶ πάνυ ἀγαϑοὶ ἔωσιν. οὐδενὶ γὰρ ἄλλωι ἔοικεν ἢ 
ἑωυτῶι τὸ αὐτὸν ὑφ᾽ ἑτέροισι αὖ γίγνεσθαι" δεῖ δέ 

χως οὕτω καὶ ταῦτα κοσμηϑῆναι, ὅχως ὅ μηδὲν ἀδιχέων, 
ἢν καὶ πάνυ ἐτάζηε τοὺς ἀδιχέοντας, μὴ ὑπ᾽ ἐκείνοις 
γενήσεται, ἀλλά τις ἢ ϑεσμὸς ἢ ἄλλο τι ἀμυνεῖ τῶι τὰ 
δέκαια ποιεῦντι. 

818 ΜΟΥ δἰοἢ βϑῖὶθοῦ πᾶ τὰ πίοι τὴν οὔναβ Βόβθβ ἔθη, οὐ 65 πΐἴθ- 

Ἰηϑηα οεΐβγοη πῖγὰ οὐδθὺ οὐ 4116 1,ϑυΐθ. ΘΙ ΠΘΩΣ 5011] ἤδη 5810} ΨῸΓ 

βἷοι βϑὶ δϑὲ 8πὶ δ᾽ Ἰϑυτηθίβίθῃ βομβᾶτηθη, ὑπ ἀδ8 580}106 βίοῃῃ 76,167 418 (ἴ6- 
βοὶζ ἰπ βϑίηβ 3.6610 βοισοίδθῃ, πίομίθ Τὐπηίζοα σὰ ἐμπαη. 

200. ὨὶθΘ Μϑηβοῦθη ΟΥ ΠΟΘΙ 510}. ΤΟΣ δὴ ἀδ8 Ὑ υθ] 6 8185. δὴ 

ἀα8 Οδἰαηροπο, Ὁμπα ἀδ8 ἰβῦ ὰ δυσῃ 80 βῈΠ2 ἰπ ἀογ Οτάμυηρ, τπῖθ 78 
ΘΌΟΒ ηἰσῦ ἀογ Τοῦ γογάϊθπὲ, ἄθγὺ ἀπνουίσδαίθβ ααλ ζυγοκρίοθι, πο] 

ΔΌΘΙ ἀογ, δ δα πίομέ ἐδαΐ, ἅδθη Βαΐξ πᾶ Βίταῖθ, 8ὸ 8 θ᾽ διοῦ ταϊξ 

ἄρῃῃ Βοδιηίθῃ. Ὠθηη 6. ἰβὺ 18 ποθ ἄδχιι ρονϑῃ]ν πογάθη, βϑῖπϑ βϑοηθ 
ΒΟΒΙΘΟΒ σὰ τὩϑοθθη, βοπάθγῃ σύ. 

206. ΝΆΟΘΒ ἀθὺ Ἰοὺ Ὀθβιθῃθπάδη Γαδδι ρϑδίοττη σίθθὲ 68. Κοίῃ 

ΜΙΊε6] ἔὰν ἀΐθ Βοαιηύθη, 86] υϑὺ ΘΠ 5816 βϑν ὑὐομερ βἰπα, σὰ νου μξθω, 

ἄδεβ ἀΐθβο ἵβπθὴ {Πητϑοῦῦ (0, ΘΠ 68 ἰβῦ πηϊδ πο 8. 818. πὶ βίο ἢ 

ΒΘ ΟΣ σὰ γϑιρ]ϑίομοη [{. ἢ. δἷπε οἰπσὶρ ἀαδίομεπας Εἰηγιο μη), ἀδ88 
ον [ἅ. ἢ. ἀδν Βεαριί6) 561 }08ὺ πεῖθάθυ ἴῃ ἀἶθ αὔθυναὶν Ἀπ άθγοῦ ρϑγαΐθη τη 188, 
ΑΘΥ 68 πλι88 ἀοοῖ δυο ἀἴθθοῦ Ἡδοαπα ἱγρθπᾶνῖθ ἐπα Ζηνα)" 80 φοογάηϑὲ 
ψογάθη, ἀ888 6)" βοαπιΐθ, ἀθὺ βἴοιβ. πίοβ χὰ βομυϊᾶάθη Κουμηθῃ 888, 

ΘΏῚ ΘΓ ἀἷθ Θομυ ρθη δυο ἢ πΟΟμ 80 βοδδτυῖ δηξαββδί, πος ἴῃ ᾿6 πο Οἷθ- 
ΜᾺ] ρογαίθῃ Κῦηπθ, βοῃμάθτῃ ἀδ85 ἱγροηαὰ οἷυη ὐθβϑοὶζ οάδθγ δἷῃο βοηβίίρθ 
Εἰπσομίαηρ ἄθη Μϑπη, ἀθὺ ἀογ Οθγθο εἰ ρ κοῖς τναϊού, βομ Ζϑ. 
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201 [142 Ν.] ΕΤΟΒ. ΓΝ 47, 19.2--οὐ. φύσει τὸ ἄρχειν οἐ- 
κήιελον τῶι χρέσσονι. 

205 [222 Ν] -- 48,18 4--ου. φόβος κολαχηΐέην μὲν ἐρ- 
γάζεται, εὔνοιαν δὲ οὐχ ἔχει. 

269 [120 Ν)] --- δ1,16 4“--ουὐ. τόλμα πρήξιος ἀρχή, τύ- 
χη δὲ τέλεος κυρίη. 

210 [11 ΝῚ --- θ2, 45 4--ου. οἐχέτηεσιν ὡς μέδεσιτοῦ 
σκήνεος χρῶ ἄλλωι: πρὸς ἄλλο. 

211 [1716 Ν) --- 68,88 “2--ουὐ. ἐρωτιχὴν μέμψιν ἡ ἀγα- 

πωμένηῃ [Ὁ] λύει. 
212 [0 Ν] -- τ0,18 2. ἔφη, ὧς ὅ γαμβροῦ μὲν ἐπιτυ- 

χὼν εὗρεν υἱόν, ὅ δὲ ἀποτυχὼν ἀπώλεσε καὶ ϑυγατέρα. 
Ζ ποι! μας, ἀα ΑΡορδιμορτηθηΐοστη. 

218 [114 Ν0}] --- 78,02 “2--οὐ. γυνὴ πολλὰ ἀνδρὸς ὀξυ- 
τέρη πρὸς χαχοφραδμοσύνην. 

214 [171 Ν] --- 714, 88 .“--ου χόσμος ὀλιγομυϑίη γυ- 
ναιχέ᾽ χαλὸν δὲ χαὶ χόσμου λιτότης. 

[170 Ν] --- -- 89 4΄---ου. - ἔτ, 111 [ἀοοι ἔθ] ἂν ἃ. εἴη]. 
τὸ [182 Ν)] --τΤὖ)Ἅθ, 18 71--οὐ τεχνοτροφίη σφαλερόν" 

τὴν μὲν γὰρ ἐπιτυχίην ἀγῶνος μεστὴν χαὶ φροντίδος 
κέχτηται, τὴν δὲ ἀποτυχίην ἀνυπέρϑετον ἑτέρηι ὀδύνηι. 

201. Γὰ8 Ηθυυβοῦθη ἰδ ἄθηὶ Ὀθββοῦὰμ ἤαπη σοὺ Ναίασ οἴβθῃ. 

2058. ΕΪΠΒοΟΒὔομίοσαπρ Ὀονιγκὺ Γἰοϑαϊθηθγθὶ, Ζαποίριηρ Δρϑῦ ὑσυϊηρέ 

80 Ὡἰομῦ, 
209, Μᾶυΐ ἰδὲ ἀθγ Τῆμδὲ Απέδηρ, ἄοοῖ ἀδ8 αἸοῖς οηβομοιαϑὺ θοῦ 

ἀ685. Ἐπάαο. 
210, γουνοπᾶθ ἀθῖπθ Πίθποῦ τῖθ ἀθίπο 1, οἱ θοβρ] θᾶθυ, ἀθπ θίμθη ζὰ 

αἴθβθιι, ἄθη ἀπάθγῃ σὰ θα Ὠἰθηβίβ, 
511. Τὴν Γἀθθοββοβιηο θη. οἰοδὺ αἰθ γαις δῦ, σῆμ τηᾶπ εἶθ ζἄτι- 

ΠΟΘ. ὈΘμδμαο}0 (Ὁ). ᾿ 

οἴ, ἢ. ξασίο: οι ΑἸὕοΙκ Βα πιϊῦ βοίπϑοαι ἰάθη, ἤηᾶοί οἰπθη ϑομῃ, 

6. τηΐδ ἴἢπι Τρ οΚ Βαΐ, νου] ϊοτὲ ἀΐθ Τοομίου οὐθπάτγοίῃ. 
218. Τ).5 οἷ ἰδὲ νἱϑὶ σάβομοῦ οὶ ἀθν Ἠδπά Βᾶπκθο ζὰ βρίππθῃ 

418 ἀογ Μϑηῃ. 
φ14. οί Βθάθῃ ἰβὺ οἷπ ϑοβηιποκ ἀθ8 ͵ εἰθθβ;; βομδῃ δῦ δύῃ 

ἴσο Ἐληἢ Ομ μοὶ  ἰπὶ Θομπηυοῖ. 
τό. ΚΙΠἀογθυιθμαηρ ἰδὲ θἰμθ πιηβίομογθ βϑομθ, Ὑ θη η 5 οἱ οί, 80 

ἰαὺ 68. οἰΐθὶ Καπιρῖ ππὰ βογρθ ρϑύθβθῃ; ὙΘΏΠ Β. 806. Παρ] ὕο κί, ἰθὺ ἄθε 
Καυχηπιοῦ ἀδγῶθον τηΐξ κοίποα ἀπάθγπ σὰ νου ΘΙ ἤθη. 
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216 [180 Ν] -- -- 1δ 4“-του. οὐ δοκεῖ μοι χρῆναι παῖς 
δας χτᾶσϑαι᾽ ἐνορῶ γὰρ ἐν παέδων κτήσει πολλοὺς μὲν 
καὶ μεγάλους κινδύνους, πολλὰς δὲ λύπας, ὀλίγα δὲ τὰ 
εὐθηλέοντα [80 ἀἰο ΗἨάβ8. καὶ ταῦτα λετιτά τε καὶ ἀσϑενέα. 

211 [181 Ν] -- --- 16 τοῦ αὐτοῦ. ὅτεωι χρήμη τεά [χρή- 
ματα ἄϊο Ἠάδθ8.1 ἐστε παῖδα ποιήσασθαι, ἐκ τῶν φίλων 
τεύ μοι δοχεῖ ἄμεινον εἶναι. χαὶ τῶε μὲν παῖς ἔσται 
τοιοῦτος, οἷον ἂν βούληται" ἔστι γὰρ ἐκλέξασϑαι οἷον 
ϑέλει" καὶ ὃς ἂν δοχῆι ἐπιτήδειος εἶναι, χἂν μάλιστα 
κατὰ φύσιν ἕποιτο. καὶ τοῦτο τοσοῦτον διαφέρει, ὅσον 
ἐνταῦϑα μὲν ἔστι τὸν παῖδα λαβεῖν χαταϑύμιον ἐχ 
πολλῶν, οἷον ἂν δέηι. ἢν δέ τις πτοιῆται ἀπὸ ἑωυτοῦ, 
πολλοὶ ἔνεισε κένδυνοι' ἀνάγχη γάρ, ὃς ἂν γένηται, 
τούτωι χρῆσϑαι. 

218 [118 Ν}] --- --- 17 τοῦ αὐτοῦ. ἀνθρώποισι τῶν ἀναγ- 
καέων δοχεῖ εἶναι παῖδας κτήσασϑαι ἀτεὸ φύσιος καὶ 
καταστάσιός τινος ἀρχαίης. δῆλον δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις 
ζώιοις" πάντα γὰρ ἔχγονα χτᾶται χατὰ φύσιν ἐὄστωὼφ 8- 
λεέης γε οὐδεμιᾶς εἵνεκα ἀλλ᾽ ὅταν γένηται, ταλαι- 
πωρεῖ καὶ τρέφει ἕκαστον ὡς δύναται καὶ ὑτπιερδέδοικε, 

ῶ16. Μοὶποβ Βοάϊηκθηβ 80116 πιδὴ δὰ ΝΟ ΚΟπιθηβομαῖι γοῖ- 

ἷ2ἰοίθη. θη ἴθ. ΘΥθ Ιο ΚΘ ἰπὶ Καὶ πάθε ϑϑὶἐζ νἱϑὶ βοῦποσθ αϑίδθγθη ἀπὰ 
Υἱοὶ Τυῦῦβαὶ, ἀδρθρθη υϑηΐρ βθθρθη ἀπ δυοῖ ἀἶθθ ΠῸΓ ἴπ ρογίηρθηι πᾶ 
βολνδομοηὶ ΜΆΒβ86. 

211, ον ἱγροπὰ οἷπθ Νδιείριιπρ Βαί, βίοῆῃ ΝΟΒΚΟσηθβομδῆς σὰ 
βίοβοσγῃ, ὑμαΐ ἀἰθ8 πηοῖπμθβ Βοα θὴβ Ὀθββοῦ ἀγχοῦ Αὐἀορέϊοη γοη ΕὙθαπάθ8- 

Κιηάοση. δὴν πἰγὰ δὲ δαΐ ἀΐθβθ  ρθ οἴηθηῃ Κπαῦθη θοΚομηπιθὴ τνῖθ 

ΘΓ ἵδη νὔπβομι, θη οΥ Καηη βἰοῖ οἴη διβυγ ]θη, τῖθ ον ἴθ πὶ 1]; 
ὑπ τοῦ ἀδζὰ ἰδιρ!ο σὰ δοίη βομοίην, πῖγὰ ἰἤτη ΜῸΒ] διοῖι ἴῃ ἘΌΪρΘ 
βϑῖπου Ναίθαγαη]αρθ δὴ) πιοἰβίθῃ ἴοϊρθη. πὰ Βἰοτθθὶ θυρίθς βίοι ἔοϊ ρθη- 
ον {Ππιουβολθα : ΐοσ Καθ δὴ ἄθη πάθοι ἤδῸ ἢ ΖΘ βυγι ΒΟ ἢ} 808 
οἶμον Μϑηρθ, 80 υυῖθ τῆδ πη Ὀγαυσδέ, δυββΒ] θη ; Ζουρὲ τα ἴ ΑΌΘΣ 

βίοι. βϑι υβύ, 80 πα νἱϑὶο ϑίδβῃγθῃ ἀδθοὶ: ἀθὴπ ἴδ πλὰ88 ἀοοῖ τηΐξ 

ἄθπι, ἀ6. οἴπϑιη βογαὰθ σθῦοσθη ψῖγὰ, νου] θ πθὨπ θη. 
218, Ὁὶθ Μϑηβοθθη ρἰδαῦθη, 685 ρϑῃδιθ σὸὰρ Ναίαῦ τὶ ἤβο ἢ 4] 0- 

ϑγιν ἀγάϊρομι Ηυκοιησιθη σὰ ἄθῃ ποὐύνθηίροη ἔολέθπ, τὰν ΝΔΟΒΚουτηθη- 

βοηδέν σὰ βούρϑῃ; θῦθηβο δίδϑηξ δὲ οἴη θασ δυο μοὶ ἀθῃ ἀθτίρθη 1.606- 
ΜΘβθη, Ὠθηπ 8110 Ὀτίπρθη Φαηρθ σὰν Υ̓οἰὉ ἀογ Ναίασ ρομοσοδβοπὰ οἴη 
Ἰοάθη σίσηθη Ναυίζοη, [πὶ αορθηίοὶ!, θη 589 σϑθόγθῃ βἰηα, πᾶ ηΐ βίοῃ 16.468 
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4586 ὅδ, ΒΕΜΟΚΕΙΤΟΒ 

μέχρι σμιχρὰ ἦι, καὶ ἤν τι πάϑηι, ἀνιᾶται. ἡ μὲν φύ- 
σις τοιαύτη πάντων ἐστὶ ὅσσα ψυχὴν ἔχει" τὸ δὲ δὴ 
ἀνθρώπων νομίζον ἤδη [1]. ἐἰδέη] πεποίηται, ὥστε χαὶ 
ἐπιαύρεσίν τινὰ γένεσϑαι ἀπὸ τοῦ ἐχγόνου. 

[104 Ν] ΒΤΟΒ. ΙΝ 81, 11 --ἰ ἔτ. δ1. 
219 [208 Ν] --- 88,26 4“--ου. τοῖς παισὶ μάλιστα χρὴ 

τῶν ἀνυστῶν δατεῖσϑαι τὰ χρήματα, καὶ ἅμα ἐπιμέλε- 
σϑαι αὐτῶν, μή τι ἀτηρὸν ποιέωσι διὰ χειρὸς ἔχοντες" 
ἅμα μὲν γὰρ πολλὸν φειδότεροι γίγνονται ἐς τὰ χρή- 
ματα καὶ προϑυμότεροι κτᾶσϑαι καὶ ἀγωνίζονται ἀλ- 
λήλοισεν. ἐν γὰρ τῶι ξυνῶι τὰ τελεύμενα οὐχ ἀνιᾶι 
ὥσπερ ἐδέηι οὐδ᾽ εὐθυμεῖ τὰ ἐπιχτώμενα, ἀλλὰ πολλῶι 
ἧσσον. 

280 [184 Ν] -“--- --- 20 τοῦ αὐτοῦ. ἔξεστιν οὐ πολλὰ τῶν 
σφετέρων ἀναλώσαντας παιδεῦσαΐ τε τοὺς παῖδας καὶ 
τεῖχός τὸ χαὶ σωτηρίην περιβαλέσϑαι τοῖς τε χρήμασι 
χαὶ τοῖς σώμασεν αὐτῶν. 

[11 Ν] --- 86, 18 “-- ου. τα ἔτ. 7. 
281 [72 Ν) --- 92,14 42--ου. ὥσπερ ἐν μὲν τοῖς ἕλχεσι 

φαγέδαινα κάχιστον νόσημα, οὕτως ἐν τοῖς χρήμασι 
τὸ μὴ [.. αἰεὶ} προσαρμόσαε καὶ []. κατὰ] τὸ συνεχές. 

ΔΡ υπὰ πίοῃϊ 816 δΐ, 80 συΐ 68 βρϑῃδ, ὑπᾶὰ δηρβίϊρε βίοῃ. πὶ βἷθ 80, 80 

Ιδῆρθ βἷἰθ πόοοῦ ΚΙθίη εἰπά, ἀπᾶὰ Βᾶσμη βίοι, ζ4118 ἱπθὴ οὗναβθ ζαβυδϑβϑί. 

Ξο ἰδ ἀδγ παίαυ!οηθ Τηβεϊη κὸὺ οὶ 8116η θβθῃ, ἀϊθ οἷπθ β'θὶθ βδβί(ζθῃ, 

Βοὶ ἄθη Μϑῃβοβθη ἀδσθρθη μαὶ βίοι. οβθηθατ αἷθ Απβομβδυπηρ ἰπ οἶρθη- 
ὑμ ΠΙομοΥ Ὑ αἶβθ δυβρθο!] θέ, ἀ888 τηβῃ 80 ἢ οἴπθα ρϑνίββθη Ὗ οσίθὶ! σοη 
βϑῃθπὶ ϑργοββ ηρ ογιγαγίοί. 

219. 5ὅο ψοῖξ 68. Β'σἢ ΠῸΣ ἱπηπιθυ δαβί ἤχθη 13 8βέ, 5011 τηδη βοὶῃ Ὑ6Γ- 

πὄρθη πίον αἷθ ΚΊ ΠΥ γουίθι θη ἀπ Ζιρ]οῖοι ἀἷο Ηδπὰ ἀδαγῦθογ Βα]ίβη, 
ἄδ88 βἰθ πιὶϊρ ἄθῃι, νγὰβ βὶθ ἰπ Ηβπάθη μδθθη, Κοῖηθ ΤΌ] μοῖς θορθθθῃ. 
Ῥθμη οἰμτηα] ογάθη Β'0 Ὑ͵81 ΒρΡΔΥΒδΠΊΘ ἢὐΐϊῦ ἄθῃ 6146 τ ἰτίβομαξίοπ 
Ἰοσπθη ἀπά οἰἔτίρον ἱπὶ ΕΧΤΟΥΌΘ. δοίη, πα 68 ϑηβίθῃῦ οἷη Ὑ θείοιο συ πίον 
οἰπαηᾶθσ, Ῥθμη ἴῃ οἶποῦ ρϑιηθι ηϑαμηθη ἢ) ἰδοθαξέ Βοβυηθυζθη αἷθ Αὐ8- 

ξΑθθη πίομῦ 80 ψῖ8 ἱπὶ ροίσθηηΐθη ΗδΌΒΗΔ]Θθ, ὑπὰ αἷθ ΕἸΠΏΔΒΙηθη ογ- 
ἔγϑαθη ποῦ ΘΌθη8ο, βομᾶθυῃ Υἱθὶ ὑγοπί συ. 

280. Ἐ ἰβύ πῃ δρ] 0, Ομ Θ γἱϑὶ σόῖῃ Εΐρθπθη δαξζανθηάοη, ἀϊο Κὶηάου σὰ 

οὐζίθῃθη πὰ ἅτ ἰῃν ογηῦρθη πὰ ἢν ΤΠ Ό θη οἷπθ τοἰἰθηθ Μδποσ Ζὰ ζίθμϑῃ, 
281, Ὑ 16 δὶ ἄθῃ Οθβομν σθη ον Κσθθβ αἷθ βοβ] ηηβϑίθ Κυδη ποὶξ 

δῦ, 80. Ὀθίηχ Ὑυπιῦρθη ἀἀ5 βἰοίθ Αρ]θάθυη δηρστθησθηάθῃ Βοβίεζοϑ. 
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Β. ἘΟΗΤΕ ἘΝ. 218---288 [ΒΤΟΒΑΈΙΘΙ. 4δ7 

282 [19 Ν}}] -- 94,24 42--ου. χρημάτων χρῆσις ξὺν νόωι 
μὲν χρήσιμον εἰς τὸ ἐλευϑέριον εἶναι καὶ δημωφελέα, 
ξὺν ἀνοίέηι δὲ χορηγίη ξυνὴ (ἀξύνετος). 

[714 Ν}1] --- --- 26 (τοῦ αὐτοῦ) τε: ἔν. 78. 
288 [68 Ν)] --- 97, 28 4“--ου. σπτενέη πλοῦτος ὀνόματα 

ἐνδεέίης χαὶ χόρου" οὔτε οὖν πλούσιος (δ) ἐνδέων οὔτε 
πένης ὅ μὴ ἐνδέων. 

284. [09 Ν)] --- -- 234. 26 τοῦ αὐτοῦ. ἢν μὴ πολλῶν ἐπεϑυ- 
μέηις, τὰ ὀλέγα τοι πολλὰ δόξει" σμιχρὰ γὰρ ὄρεξις 
πενίην ἰσοσϑενέα πλούτωι ποιέει. 

[27 Ν] --- 98, 68 ..7---ου. τι ἔτ, 108. 
[92 Ν᾽] -- --- ΟῚ (2--οὐ. ἅπαντες ἄνϑρ. συν. τῆς) τες ἔτ. 297. 

285 [84 Ν.] ------66 .2--ουὅ. γενώσχειν χρεὼν ἀνϑρωπένην 
βιοτὴν ἀφαυρήν τὲ ἐοῦσαν καὶ ὀλιγοχρόνιον, ττολλῆισι 
δὲχηρσὶ συμπεφυρμένην χαὶ ἀμηχανέηεισιν, ὅχως ἄν τις 
[πρὸς Ἠᾶβ5.} μετρίης τε χτήσιος ἐπιμέληται χαὶ ἀμέ- 
τρηταἰ[μέτρηται Ἠά585. ἐπὶ τοῖς. ἀναγκαίοισι ταλαιπωρέηι. 

280 [71 Ν}] -- 108,17 4“2-τ-ου. εὐτυχὴς ὃ ἐπὶ μετρίοισι 
χρήμασιν εὐθυμεόμενος, δυστυχὴς δὲ ὁ ἐπὶ πολλοῖσι 
δυσϑυμεόμενοο. 

[168 Ν1] --- -- 286 “2}--οὐὔ. τε ἔτ. 8. 
281 [185 Ν “--- 104, 20 “2--ου. ἀπορίη ξυνὴ τῆς ἑκάστου 

χαλεπωτέρη" οὐ γὰρ ὑπολείπεται ἐλπὶς ἐπιχουρίης. 

252, δ] ἀδυβροῦθη μιν Υ ογβίαμα ἀϊθηῦ ἀαΖιι, 810} ἔγοῖσθοῖς πα γ ] κ8- 
ἔτϑαπα ΠἸοἢ} σὰ ογυγθίβθη, οἤμθ ουβίαπα ΔΌΡΥ ἰδῦ 68 ζύθοΚ]οβο ΟΒοσθρίῖθ 
ἐν ἀἷθ ΑἸ]ροπιοίη μοίέ (Ὁ). 

288. Αὐτοσί, Βοϊομέιπ: ὙΥ οτίο ἐῶν Ἐπ θμσαηρ πὰ ὕὐοτῆαβθ. 4.180 
ἰβέ, γον ποοἢ δῴνας θα ὈΘΕτί, πίοι τοῖος, απ ἩΜ6Υ πΙΟ ἐβ θα σέ, αἰ ἢ Ἀγ]. 

284. Ὕομη ἀπ πίοι πϑοῖ νἱθ θη Ὀορθηγϑί, πὶγὰ αἷν 488 Ὑθηΐρθ 
Ὑἱ6] βομοίπθη. Ῥθπη ροιϊηροβ Βορθῆγθη νου ]θῖμξ ἀογ Αὐπιὰῦ ἀΐθβϑὶθθ 

Βιᾶγκο πὶθ ἄθῃι Βοίομύαμῃι. 
280, Μϑδὴ 8011] οἰπβθῆθη, ἄδββ ἀ88 πΊΘ ΒΟ] ἢ ΤΠ Όθη βολτδο) ἀπὰ 

Κυγζάδιοτπα ἀπὰ ἀδ88 68. πιὶξ ζϑ]γθίομθη Ββοθδάθη ἀπα ον τὶ Κοϊὑθη 
νου κηῦρηι ἰβῦ, πο πὸσ πιβδϑίροπ Βοβϑίίς σὰ γϑυνα! θη ἀπά πηπηββεῖρθ 
Μᾶῦδο δυΐ ἀκ8 Νοιάτξιρο σὰ γϑυθπάθῃ. 

286. ΟἸ ΟΚΊΙΟΙ, ποῦ θοὶ ρουϊηροπι Ν᾽ ογπιῦσθη συ μ]ρθηγαῦ, ἀπρ]οκ- 
Ἰοἢ, ποῦ Ὀθὶ ρστόββθηι χη ἰϑϑηνε ρ ἰ8ύ. 

251. Οδπιοίηβδπιθ Νοῦ ἰβὺ βο} ΠΠἸ πιο 418 αἴθ ἀθ8 οἰπζθίηθῃ; ἄθῃπ ἀδ 

Ὀ]ο δε Κοῖὶπο Ηοῆπυηρ δι Βεἰβίαπα, 
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408 δ. ΘΕΜΟΚΕΙΤΟΣΒ 

288 [110 Ν}] Κ΄τοβ. ΤΥ 104,21 νόσος οἴχου χαὶ βίου γίγνε- 
ται ὅκωσπερ καὶ σκήνεος. 

"-- 1θῦ, 59 4--ου. οὐχ ἔστιν οὕτως ἀσφαλὴς τελούτου πὺυ- 
λεών, ὃν οὐχ ἀνοίγει τύχης καιρός. 

289 [91 Ν}] -- 108,64 4--ου. ἀλογιστίη μὴ ξυγχωρέξεν 
ταῖσι κατὰ τὸν βίον ἀνάγκαιςο. 

290 [89 Ν.] -- -- ΟΥ 4--οὐ. λύπην ἀδέσποτον ψυχῆς 
ναρκώσης λογισμῶι ἔχκρου ε. 

[90 Ν] --- --- 08 (τοῦ αὐτοῦ) τε ἔν. 42. 

[218 Ν] --- --- θ9 --ἰ ἔν, 46. 
291 [88 Ν.] --- -- 70 τοῦ αὐτοῦ. πενίην ἐπιεικέως φέ- 

ρειειν σωφρονέοντος. 

[102 Ν})] --- 110,18 4--ου. κει ἔν. 68. 
202 [108 Ν] -- -- 1θ τοῦ αὐτοῦ. ἄλογοι τῶν ἀξυνέτων 

αἱ ἐλπίδες. 

298 [220 Ν) --- 112,10..--οὐ. οἷσιν ἡδονὴν ἔχουσεν αἱ 
τῶν πέλας ξυμφοραΐ, οὐ ξυνιᾶσι μὲν ὡς τὰ τῆς τύχης 
χοινὰ πᾶσιν, ἀπορέουσι δὲ οἰχείης χαρᾶς. 

294 [206 Ν.] --- 11, 19.7-τ-ου. ἰσχὺς χαὶ εὐμορφίη νεό- 
τητος ἀγαϑά, γήραος δὲ σωφροσύνη ἄνϑος. 

ῷϑῦ [204 Ν.] --- --- 21 “2-π-ου. ὅ γέρων νέος ἐγένετο, ὅ δὲ 
γέος ἄδηλον εἰ ἐς γῆρας ἀφέξεται τὸ τέλειον οὖν ἀγα- 
ϑὸν τοῦ μέλλοντος [εἰ] χαὶ ἀδήλου χρέσσον. 

2885, Ἐξ ρσίοδὺ Κυδηκμοῖρ ἄἀθβ Ηδυβοβ ἀπ ἀ68 Τϑθθηβ νὰῖθ (68 
1 ἷθ68. 

289, Του ]ορίμοῖς ἰδὲ 686, ἄθη Ζνδηρβίαρθη ἀθβ ΤΠ ϑθθηβ Κοίπθ 
Βθοδηαηρ σὰ ἱγαρΌῃ, 

300. ΤΔ5 υπροἰμηϑδὶρο Γ,6᾽ ἃ οἰπθὺ βοδιθγζογβίδυσίθῃ Θ'6618. θΆΠΠΘ 
ἀυτοι ϑυπαηΕ, 

991, Αὐτηὰΐ πη ὟΥ ἅγαθ Ζζὶι ἐγαρθη δῦ οἷῃ Ζοίομθη σομ 5.6] Ὀβέζαοε, 
92, Τ)6ῦ Τὐηνογθιᾶπαάϊσοη ΗἨοβπαπρθη βἰπα πηβίηπηὶρ. 
298. Τιϑαΐθ, ἄθηθῃ ἄἀθθ Νβοββίθῃ Τρ] ῦοκ Ετθαάθ Ὀογοϊἑθε, βϑἤβη 

πἱοδῦ οἷπ, ἄδ85 465 β' 9 οκβα]8 ΘΟ 861 ]]θὴ σοιηθίηβαπι ἰδῦ; 86 Βαθθῃ 

ΜΒ] δο Μδηροὶ δὴ ΕὙὐθαᾶθ ἵπὶ οἰσθηθη Ηδιβθ. 
294. Κταΐῦ ἀπᾶ Βομόπμοιῦ βἰπὰ ψογχζᾶρθ ἄθγ Φαρομά, ΒΙ 6 ἀ68 

ΑἸύοΥβ 806. ἰδὺ ΒϑβοῃηθηἨοίί, 
ῶ0ῦ. Τ᾿ ὐσοὶβ ἰδὲ δἰ πη8} Ἰπὴρ σϑύθβθῃ, οὉ ἄος Φὰπηρ] ηρ ΔΌΘΡ ἀ88 

(ἀτοιβθηδ! ον ϑυγθίομθη πῖγὰ, ἰβῦ ποὺ ἀηρθνΐββι ὅΞ'ο ἰβὺ ἀδ8 ΔὈρ ΒΟ] ΒΒΘῚΘ 
αὐαῦ ὈΘΒΒΘΥ 815. ἀββ συ καπέθρο πα τη βίομθγο. 
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Β. ΕΟῊΗΤΕ ἘᾺΆ. 288---295. ὈΝΕΟΗΤῈ ΕῊ. 299. 489 

96 [207 Ν]Ὶ -- 116, 41 “2-τ-ου. γῆρας ὅὁλόχληρός ἐστι 
πήρωσις" πάντ᾽ ἔχει καὶ πᾶσιν ἐνδεῖ. 

Ἐ-- -- 46 “ημοχρίέτου. 1. 4“ημοχήδους τ- Ἠοτοά. ΠΙ 184. 
Φ91 [92 Ν}ὶ --- 120, 20 42--ου. ἔνιοι ϑνητῆς φύσιος διά- 

λυσιν οὐχ εἰδότες ἄνϑρωποι, συνειδήσει δὲ τῆς ἐν τῶι 

βίωι κακοτιραγμοσύνης, τὸν τῆς βιοτῆς χρόνον ἐν ταρα- 
χαῖς καὶ φόβοις ταλαιπωροῦσιε, ψεύδεα περὶ τοῦ μετὰ 
τὴν τελευτὴν μυϑοπλαστέοντες χρόνου. Υὶ. ΤΡ 98, 61. 

2098 βῦτρ. 8. νυν. ἃ. βραχέως δὲ χαὶ δασέως (εϊ5ο ἅ) τὸ ἅτινα ὡς 
σταρ᾽ ἹἹπτιοχράτει, παρὰ δὲ 4“ημοχρίτωι ἴδια, παρ᾽ Ὁμήρωι τὰ 
ἑαυτοῦ. 

ὈΝΈΘΗΤΕ ἘΒΑΘΜΈΝΤΕ. 

Ι. ΤΗΒΑΒΥΠΙΒ ΥΠΟΜΝΗΜΑ͂ΤΑ ΚΑΤ᾽ ΙΔΙΑΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΑ. 
γαῖ. 5. 8314, 28. 

1, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΒΙΒΥΜΩΝΙ ΙΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

299. Οτεμ. βίσομι. 1 15, 69 Ρ. 850. 8517 Ρ. ῬυΓαροταβ, Εθπᾶοχοβ πὰ ΡΙδίοι 
βοίοῃ βοιῦϊου ἀθν Βαιθαγοη: 4. γὰρ τοὺς Βαβυλωνίους λόγους ηϑικοὺς 
{1. ἑλληνικοὺς, Οονοὺ ἐδίους] πεποίηται" λέγεται γὰρ τὴν ᾿Ακικάρου στήλην ἕρ- 
μηνευϑεῖσαν τοῖς ἰδίοις συντάξαι συγγράμμασι. χἄστιν ἐπισημήνασϑαι παρ᾽ 
αὐτοῦ “τάδε λέγει Δημόκριτος γράφοντος. ναὶ μὴν καὶ περὶ αὑτοῖ 
[πϑτη}, γράφει], ἧε σεμνυνόμενός φησί που ἐπὶ πολυμαϑίαι" ᾿ἐγὼ δὲ τῶν 
κατ᾽ ἐμαυτὸν ἀνθρώπων γῆν πλείστην ἐπεπλανησάμην ἱστορέων 
τὰ μήκιστα καὶ ἀέρας τε καὶ γέας πλείστας εἶδον καὶ λογίων ἀν- 
ϑρώπων πλείστων ἤχουσα καὶ γραμμέων συνϑέσιος μετὰ ἀπο- 
δείξεως οὐδείς χὠ μὲ παρήλλαξεν οὐδ᾽ οἱ Αἰγυπτίων χαλεόμενοι 

296. ΑἸΙΘΓ ἰδὲ οἷπο ογβυ πη απο θοὶ σαπζοῖι Τ,οἶθθ: Α1165. Παΐ θεὲ, 

τπἰπα 8]16 πὶ ἔθ] οέτναϑ. 
291. ΜάποΒο Τϑαΐθ, ἀΐθ νορ ἄν ἃ αὐϊδαιηρ αι πη Βο ἢ] σἤθη ΝαίαΣ 

πο Ιβθθη, βίο ἀασορθὴ ἀθ5 πιθηβο  ομθη ἘΠΟη 48 ΤῸ Ὁ] Ὀθυιββὲ 
εἰπὰ, πιθμθη βίοι ἴῆγο Τϑοθηβζοὶρ ἴῃ Τὐηταθθη πᾶ ἀμπρβίθη. ἃν, ἱπάθπι 
βἷθ δου ἀἷθ Ζοῖξ παθρ ἄθπὶ Ἐππμὰθ ουΐοσθπθ ἘΔΡ6Ι]η ϑγαϊομίθη. 

298. βοίηθ οἰ βθῃῆθῃ, 

ὈΝΕΟΗΤΕ ΕΒΑΘΜΈΕΝΤΕ, 

1. ὕΒΕΗ ΓΕ ΒΕΠΙΘῈΝ ΒΟΗΕΙΕΤΕΝ ΙΝ ΒΑΒΥΙΟΝ, 

2900. Ὀῖοβ βαρὲ Ποιποκτίϊοβ..... [οὐ Ὀΐῃ σὸὰ πιρίποη ΖοϊβΌποβδθη δϊῃ 

τηρϊβίοπ δαΐ ἄον Εγθ Πογαπιροκομπιίηθη, χοροὶ ἴον ἀἷο νγοϊσομοπάβίθη Ἐοτ- 

ΒΟ αηροι Ἀπβίο τ, ἀπὰ μδαῦο ἀἶο πιοίβέοπ Ηϊμ πιο βαιυίοιο ἀπᾷ 1ἴπᾶον ροβθῆθη 

απᾷ ἀἴο πιοἰδίθη (ἰοογίθη σοιῦτο; πὰ ἰπ ἄοτ Ζιυβαιηπιθηβοίζαπρ ἀον Τἀπίθπ ταῖς 

Βονγοὶβ παὲὺ ταΐο ποοὶὶ ἱκοίπου ὥδθουιγοοη, ἀπο πίονες αἴθ βοσϑηδηπίοπ 5.61}- 
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18 

40 

460 δὅ8. ὈΕΜΟΚΕΙΤΟΒ 

᾿Αρπεόῤδονάπται" σὺν τοῖς δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἐπ᾽ ἔτεα ὀγδώκοντα [80 ἀϊΐο 
Ηάβ. πι. βοζοιη. ἢ. 6οοὶ, Π 24: τος πέντε ῬιοΡοκ. 1 98, 8 (οΌθα Κ.. 239, 88)} 

ἐπὶ ξείνης ἐγενήϑην᾽. ἐπῆλθε γὰρ Βαβυλῶνά τε χαὶ Περσίδα χαὶ Αἴγυ- 
πτον τοῖς τε μάγοις καὶ τοῖς ἱερεῦσι μαϑητεύων. ὍὯδΔ5 Μοῦν ἅδον ὅϑί616 (813 
ῬΙαῖοβ Κυὶξ. 1190], ἀ48 βοὶϊῇ ἘΠ ΠΘΙΏΘΓΟΒ 'ἰπ ΟΣ ΔΙοχϑηαγ πἴβομθη ἘΠ Βουοσηδητ 
ῬοΙΘΌι υυγᾶ, ἀἰο ΒΟΒιηγοαϊρ Κοῖς πὰ αἴθ Θοἰθμυβαπικοὶς (Ἀρπεδονάπται) τυϑοθθῃ 
ἀΐοὸ ἘΒΙβομυηρ ΘΌθπΒο ονυϊάοης τί αἷθ νοιτηΠοἢ δὺβ ΤΠΟΘΟΡΉγαβδίβ Ὁ δῖορ᾽ 
᾿Αχίχαρος [Ὀ΄ίορ. Υ͂ 80] ἄδογποιηπιοπθ ΕἾΡΊΙΣ 68. τγοίβοη Οδμδι ἀῆθσβ ΑἸΚἤζαγοβ 
[πο 8}. 8855. ΑἩΤ-καν “ριεῖπ Βυμᾶον ἰδὲ ζγευιαϊ νον" πδοὶ ΟἹ, Ἐ, 1 ῃτδηπ) τυρὶ. 
᾿Αχίχαρος (Ἀχιάχαρος, ᾿Αχίχαρος) ἅο5 Βαρῖοθ ΤΟΌΪΕ Α 1,22. ὙΥΊΟ ἀΐοβοβ Βαοὶ 
βομιϑίπϑη πο ἀΐθ Βαβυλώνιοι λόγοι πα Αργρίθῃ ἰπ ρυίαϊοχδηυ ΐβοιοσ Ζοῖξ 
βοἴαΙβομέ χὰ βοίη, ὕου ΒοΙοβῦ Υρ). σὰ ἔν. 800. 16. βου  ιβεθι!ογοὶ 4θ8 Ἠθκδίαϊοβ 
νοῦ Αθάρτα ππίου ὑπὰ ἔὔτν Ῥιοϊοπηβῖοβ 1 [8, ὁ. 60] παίΐϊο ἄρη Βοάρῃ ἔᾷγ ἄδπ 

ΘῸ ΒΘ που β ἰβοῦθη Βοπιδη ννἱθ ἔτ ἄθη Ὀαυθατβιθγσοη θη θη υείβυθυβ γοσῦθ- 
τοῖο. ΑὐΜ Ῥβουσοάοιηοκαὶς βίλπιτηῦ «ἀοἸέοαγίιι8 δα ἀοτ ΤΥΐΘΓΟΥ ΜΌΒΟΠΙΙΟΒΑΙΚ. 
γρὶ. Βιυδοιηππά (γοῖι.. “αλγῦ. Ὑ 1 

12. ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΕΝ ΜΕΡΟΗ͂Ι. 

8. ὩΚΈΕΈΛΝΟΥ ΠΕΡΙΠΠΟΥΣ. 

4, ΠΕΡῚ ΙΣΤΟΡΙΗΣ. 

Με]. βσυτν. ππίου ΒοΙοβ᾽ βοδυίοη: Περὶ τῶν ἐκ τῆς ἀναγνώσεως 
τῶν ἱστοριῶν εἰς ἐπίστασιν ἡμᾶς ἀγόντων ἰππύδηῃ Ζ. 38]. 

5. ΧΑΛΔΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ὑε!.". 1. 
θ. ΦΡΥΓΙῸΣ ΠΟΓΌΣ. 

γεὶ. {Ὀἰαροῖα8] Φρύγιοι λόγοι, ἘΒΙΒοδαηρ ἃ. ΠΙ. 3. ν. ΟἾγ., χιογὶ 
θεῖ Ταῦδη. 28. ϑόβοὶ. ΑΡο]]. Εἢ. 1 δὅ8, ῬΡΙαΐ, 18. οὲ 08. 29 ἡ. 862). Ῥδιηδβο. 
ΤΠ 11 Ππ616. 85. οὔρῃ ἃ 108 [85. 370, 8]. 

1. ΠΕΡῚ ΠΥΡΕΤΟΥ͂ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠῸ ΝΟΣΟΥ ΒΗΣΣΟΝΤΩΝ. 

8, ΝΟΉΙΚΑ ΑΙΤΙΑ. 

9. ΧΕΡΝΙΚΑ [ ον ΧΈΕΈΡΝΙΒΑ (Υ̓ ΟἰΠ ΚΘΒΒΟ]); ϑβαϊπηαδὶαθ ΧΕῈΪΡΟ- 

ΚΜΗΤΑ 5. ἴν. 800] Η ΠΡΟΒΔΉΜΑΤΑ. 

1. ΒΟΝΒΤΙΘΕ ΕΑΙΒΟΉΌΝΟΕΝ. 

800. ΒΩΜΟΥ͂ ΧΕΙΡΟΚΜΗΤΑ ΚΑ͵ΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΡΑ 

(ΠΕΡῚ ΣΥΜΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΩΝ.. 

1. ὅυτο. Βῶλος ενδήσιος Πυϑαγόρειος Περὶ τῶν ἐκ τῆς ἀναγνώσεως 
τῶν ἱστοριῶν εἰς ἐπίστασιν ἡμᾶς ἀγόντων, Περὶ ϑαυμασίων, Φυσικὰ δυνα- 
μερά ναὶ. Ρτοχποίοβ᾽ Ηρ τ τ Ια πιιη!υηρ Δυναμερόν ἘΠοᾶρ ΚΙ, ϑολν. 1 3807" 
ἔχει δὲ Περὶ συμπαϑειῶν καὶ ἀντιπαϑειῶν, Μίϑων χατὰ στοιχεῖον, 
Περὶ σημείων τῶν ἐξ ἡλίου χαὶ σελήνης καὶ ἄρχτου χαὶ λύχνου χαὶ ἔριδος. 
ΑἸ δπάσου π0}}0 Βώλος Δημοχρίτζει)ος φιλόσοφος ἱστορίαν καὶ Τέχνην 
ἰατρικήν (ἔχει δὲ ἐάσεις φυσικὰς ἀπὸ τινων βοηθημάτων τῆς φύσεως). 1 οἷέ 
11---Π. 924, (νρ], Μά] ΒῊΘ Π 25). 

Κηῦρζον {Παρ υθννν886.} ἀος ἀργυρίου. Μὶ|ΕῚ ἀΐοθβοη Βὲπ ἰοῖ ἀπὶ β μ] 88. φεδίνιο 
Ἡεῖθε ἄπ σλῆγο αὐ ἔγοιηἄθπη Βοάθη ζιβδιηπιθη ρΘυν  Β6Ὴ. 
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1ὅ 

Β. ὈΝΕΟΗΤῈ; ἘῈ. 299. 800 [ΒΟΙΦΟΞ], 1--Ὁ. 461 

2. γύσευν. ΙΧ 1, 14 αὐγεῖγον οὔἴαν Τεηιοον ἃ 1ὴ6 γον παύεγα υοἱμνῖπα 

εἰ εἶμβ οοηηηενίαγίιηι φμοῖ ἱπδογ δέξινγ Χειροχμήτων, ἴῃ γιὸ οἴζαην εἐοδαΐνν" απο, 
μὲ δἰσπαγεί οογα ποῖ χυαδ 6886ξ εαρογέμβ ἃ. ἢ. οΥ ἀγοκίθ χυπὶ Ζοίομοη ἄογ Ἐκ - 
μοΐδ βοὶῃ 5ἴ'οροι (παράπλασμα) δυΐ ἀΐθ νοὴ ἴδπι 86] 88 ἀπγορτο ϊοτίοπ Βοζορίο. 
Ριιν. ΧΧΙΥ 160 Περιοογι δὲ οογίε ΟἸγοσηιδία 6886 οοηδίαϊ; αὐ ἵπ ᾿ιΐβ ἡΠΠ|6 Ῥοδὶ 
Ῥωιασογαηιν Μαρογιι δἰ ἰοδιδϑέηιιβ χιατΐο ρογίδηϊοδίογα ἐγαάίέ! ασϊαορβοίίηι 
πεγῦαηι χιίας αὐηιγαΐξίοπε ποριΐθηι Ῥγορίου εαἰηνμεηε οοἴογοηι ἀοοορογὶξ ποηιθΉ, 
ἦπι νιαγηιογίϑιιϑ ἀγαδίας παϑοοπέοηι Ῥεγϑῖοο (Ἷ) ἰαΐογο, χα 46 οανϑα δὲ ἠιαγτηαγὶ να 

υοοαγὶ. δας Μαροβ αἱ, οὐ υεἴϊηυέ ἀ608 ευοοαγε. 1601 ααϊοοὶξ δ Αροϊϊοάονειι 
αἀδεοίαίον εἴνι5 [ν6]. ἀπίθῃ ὁ. 61] πογδαηι ἀοβον Μη ΘΉ  Ή. 

8. Οουῦσμ. Υἢ1ὅ, 11, δε Αεσψρίϊας σον εϊβ αμοίον πιοριογαδιϊ 8 Βοῖιι Μοι- 
ἀεδῖνιϑ, ουἶνι8 οογεριθηΐα χας αρρεϊϊαγίν" σγαθος Χειρόκμητα 8 πορεῖπο Τροιιο- 
ογ δὲ ζαἴδο ργοάιρεῦμν, οδηϑοὲ Ῥυορίθν βαηο [ραβαϊα, Βοιίδα) ϑασρῖιϑ αο αἰ γονεῖον 
ουΐπερι ἰοῦσα ῬΟΥΒΡΊΟΟΥΘ, τὲ 8ὲ ΚοΥγΐδ 8ὲξ ἴηι αἰίχμα ἐαϊε υἱδεγυ ἀεοργο]ιοηβιον οοη- 
[εδϑίϊι. βογοῦεηι ἀεζοαίαηιιδ ὃν ὑεῖ βίαδι δ οὐ υἱυαηε μεοιάοηι ψίας βεονὶξ 
ριιδιοδα γεϑιρίπαηι οὔγμαηυιϑ Ῥαϊαηιμγμ6 διερον οδγμΐαην τηθανῦδ ἐούμνι σΥ̓ΘΦΘΉΙ, 
γιοα 60 ζαοίο πιογδιιβ φγοριιϑεοίμγ. ΧΙ 8, 58 π08 αμέοηι ἰευΐογα οροῦα ἐδέμα Πενὶ 
αρια Αοφψρέϊαο σοη 8 Βοίμη Μεραοϑίιε ἰοφίηιιδ, χιῖ ργαρφοὶρὶξ αργίοο οἐ 8ἴδν- 
ΘΟΥΟΒῸ ἴοσο αἰξογηῖδ ογαϊηῖθηιβ Κογιεῖα8ϑ αἰξογγυὶδ γαϑο8 πν ΠΟΥ 8. σοηδὶίαϑ παδϑογο. 

ἀοϊα θα8 οοηροίο αοχιωϊποοίο ρακί ἐμ γα ἐογγαηι βοοαγα οἷο, 8, 61 υεΐδγοδ 
φμΐάαηι αμοίογο8 μὲ Τονμοογ ἐμ Ῥγαφοὶριινξ δοιὰ οὐυΐα δυὸ πογδας φιίας 86- 
ἄν αρροϊϊαΐιν πιοαΐοαγε δοαἀοηιηια γοριθο αὐυεύϑι8 δοδίϊοϊαβ εὐ, θ4 8ε( 1). ἐγ 
60 ἴἶδγο φιὶ σγαδος ἱηβογδιιν Περὶ ἀντιπαϑῶν αὐῇγνιαξ ᾿α8 ἴρϑαϑ δεδέϊοϊαβ 
[Βδαρθη)] οημθοαγὶ, δὲ μεν χαδ ἔπ ἡνοηϑγιιῖδ οδέ β8οϊειἐϊ8 οὐρἶδιι8 οὐ πο ρεᾶο 
μηαριχμαηῖψιθ αὐϑανι ἐδ οἰγομημιοαΐ: ρΡοδέ ἤος οπῖνι ἀδοϊδνα ΟἸλ68. υϑνηοιεῖο8. δὲ 
ἐξα οηιογὶ. 

4, ὅσηοι, ΝΊΟΑΧΡΕ. Του, 1θ4 Βώλος δὲ ὁ Δημοχρίτειος ἐν τῶι Περὶ συμ- 
παϑειῶν καὶ ἀντιπαϑειῶν Πέρσας φησὶν ἔχοντας παρ᾽ ἑαυτοῖς ϑανάσιμον 
φυτὸν φυτεῦσαι ἐν Αἰγύπτωι ὡς πολλῶν μελλόντων ἀναιρεϑήσεσϑαι, τὴν δὲ 
ἀγαϑὴν οὖσαν εἰς τοὐναντίον μεταβαλεῖν ποιῆσαί τε τὸ φυτὸν χαρπὸν γλυ- 
χύτατον. 

ὅ. Ῥυστ. ααλοδῦ, θοὴν. ΠΕ 7,1 Ρ. 641 Β ἦσαν δὲ καὶ οἱ τὰς ἀντιπαϑείας ϑρυ- 
λοῦντες καὶ ἄλλα πολλὰ παϑόντων (ἢ ἦν ἀκούειν" ὅτι μαινόμενοι ἐλέφαντα 
καταπαύει κριὸς ὀφϑείς κτλ. 

θ. Οὐ οἷο Φυσιχὰ δυναμερά [παιτ!οιο ΜΠ} απα ΑΙ ἐρόκμητα [Κἄπϑι- 
ἤἴομο ΜΙξοΙ; ναὶ]. βυϊάδβ Ζώσιμος} οἴποη ἀδροηβαῖς ἀπάθυζοῦ, ἰδ οἷπο Ὑ ου το  ὰπρ᾽ 
ἄογ ΖΒ] βοη Εχορυρίθ δὰ8 ἀἴθβου ΕἸ νροιηποπιδίδ ἀθα ΒΟΙΟΒ- οι Κυῖοβ δαΐ ἴδ 
οἷπο ἄογ Ὀοίάθη Α Ὀιοπρθη πηιηὔρ] οι, ἀὰ 41165 ἀθηβοι θη ΜΊΓΑΌΠ Θα- πᾷ ΟΠαη]ἃ- 
τΑΠΟΠΑγα Κίογ ἐπῖρί, Ἐγβομνγοτ τυϊγὰ ἀἶο ὕθογβίοιις ἄπγοῖι χα γοιονιο Τπεογεεοὶ, 
αἴθ 418 Μοπορταρίθῃ οἰμουὶ τγοράοη (νῖο Περὶ συμπαϑειῶν καὶ ἀντιπαϑειῶν 
δὰ ἀθη Φυσικὰ δυναμερά). αὶ. ῬΙ]ΐπ, ἰδέ, παῖ, ΧΧΥ͂ 13 [ἤδοῖ ῬΥΕΙΔΡΌΓΥΩΒ] δέ 
εριοογὶξιιϑ, αὐῖδὸ Ῥεγαργαῖὶ8 Ῥεγϑϊ8, Αγαδίαο, Αεἰβορίαο, Αερμρίϊ πεασὶβ [πϑᾶπι]. 
νοϊμηιου 106 οἤοοίε πογδαγοε δορὶρϑὶ) αὐοοχιο αὐ παεο αἰξομίία απξϊχυξαδ 
Μαΐξ, μὲ αἀβνιπαυεγὶ οἴη ἐπογοάιδεϊϊα ἀἰοῖμι. ῬΈΤΗΟΝ. 88. ῥγιβοὶβ εθέθὲ ἐθηῖρο- 
γίδια οὐ αἄΐις ᾶα υἱγίιι ρὶαρεγεί, υἱσεναπέ αΥέεβ ἐπσεας ϑιημηηειε 
οογίαγεον ἔπίον ἢορυΐπεβ ἐγαΐ, πὸ χα Ῥγοξιμέμνην βαδου 8 αἴ Ἰαΐεγεί, ἐΐαχιιο 

βεγϑαγμην οηεηύνοη, ϑιιοο8 Περιοογξι8 ἐαργοθβϑξ, οἱ πὸ Ἰαρίάμ υἱγσιεϊ ον υἱβ 
ἰαΐεγεΐ, αοἰαΐοηι ὑμέον οαρεγὶνιθηΐα οοπιϑηνερδὶξ, 
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4602 δ5. ΘΕΜΟΚΗΕΙΤΟΚΞ 

1. ἀθροῦ Ριμν. ΧΧΥ͂ΠΙῚ 112 οπαηιαοϊοοηθηι ροομαγὶ υοἱιηῖπε (1) αἀἰσημηι 
εαἰδέϊηιαΐιι Τεηιοογὶΐο οἴο. ψψομᾶάθὲ βίοι αι, Χ 12,1; νρὶ. 6 λὲ ρογέεη 8 αὐ 

φγαοϑίϊσιϊα α Ριλῖο ϑεοιάο βογὶρ ἐδ πον ἀἰφηυνν 6886 οορποηιεη Πεπιοογιξὲ Ῥεεῖο, υεἷ 
ἐϊϊια φιαῖο εδὲ φμοά ἰάεηι ῬΙϊυῖι8 ἐπ ἀοοῖνιο ἰδγο [8 1831] ϑδογίρϑῖϑδε ααἀδβευεγαὶ 
αὐό8 φμοϑάαρι εἶς... . για απέορι υἱάοηίμν αὖ ποριϊηῖδιι8 ἐδἐϊ8 πιαΐϊε βοϊϊεγ δι 
λιβιϑοιηιοαὶ οοηιθηΐα ἴῃ Τδεηιοογὶ εξ ποριθη ἀαία ποδεϊ αἐβ αμοίογαἰέδχιδ εἴπ 
ρογζισία ιεοπέϊδιι8. (Θοοὴ οἰογς οὐ βο δϑὺ 1 18,2 υἱρεγαγιηι ηιογϑίδιι8 ἐἰδὲ- 
οὐγπιρη 8οϊε πιοάἀονγαΐογμς αα]ιδιξινν πιοαογὶ γοζογὲ οἰΐαηι Τονιοογι δ δον χωῖ ἐη- 
ϑογι δ" κακὰ κ πὶ χὸ ἀοοοξ ρἱιγνιὶδ ποηια ηιου δὲ 8 ηιοαϊοίπας Κ[,μῖ88ε ἴη- 
οοηΐϊοη68. ἐἰδίαγινι. [16 στίθοι. ΤΊϊοὶ, οἴτσα Περὶ συμπαϑειῶν, ἰδῇ ἰπ ἄφη Ηάβ8. 
Δυβροἕδ ]6Π). 

1. ΑΙἹΒ Ρῖοθο: Ανον. Βοηρει (ΚΙ. βοῦν. 1 8397) 4. δὲ ἱστορεῖ, ὡς καὶ 

αὐτόπτης τοῦ ζωιου γεγονὼς ταῦτα᾽ “ὃ βασιλίσκος ὁ κινάδης (οὕτω γὰρ 
αὐτὸν καλεῖ [Μἰβενογοίβηἀηΐβ ἀθν ἘΌστη χιναδέων ἴτ. 259 νρὶ. χὰ ἔγ. 150]), ἔστι 

ὅ μὲν χατὰ τὸ σῶμα ὀλίγος, νωθὴς δὲ κατὰ τὴν κίνησιν, ὀξυχέφαλος, ἀστερο- 
ειἰδὲς βασίλειον ἔχων ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, ξανϑὺς τὴν χροιάν, ἀσύγχρετος τὴν 
ἰσχὺν καὶ ἀνυπέρβλητος. εὑρίσκεται δὲ ἐν τοῖς ἐπέκεινα τόποις τῆς “ιβύης 
τῆς κατὰ Κυρήνην, ὅπου χαὶ τὸ τῶν ἀνϑρώπων τῶν καλουμένων Ψέλλων 
γένος. τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ κινάδου δήγματα ὑπὸ τῶν Ψύλλων ϑεραπεύεται. 
ἀντιπαϑὴς δὲ τῶι χινάδηι ἐστὶν ἡ κατοιχίδιος γαλία [80; πε φαϊϊῆηα οὗοτ -α 
γαλὴ 1)" ταύτης γὰρ οἴτε τὴν φωνὴν οὔτε τὸ εἶδος φέρει, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀπόλ- 
λυται. εἰ δὲ καὶ πρὸς τῶι φωλειῶι εὕροι, διασπαράσσει τοῦτον ἡ γαλία. αἵτη 
τῆς ἀντιπαϑείας ἡ ἐνέργεια. ἘΥΘΟΒ θατκοὶς ἀ08. Ηδβθὴ Ὀοὶ ΤΉΒΟΡΗΥΣ,. ΘΟ] οαὰ 
11,2 [᾿λιῃεοὶοὶ οα. 1ᾶ. 1 118], ἄον οιποκτγὶς ποῦθη ΒΟΪΟΒ αἰ8 ΘΌ6|16 σίθγί, ααδθϑί. 

25 ῬὮγβ, ἢ. 21 οἂ. Βοΐβ8. 
8. ΝαιυΓρΌΒΟ ΟΠ 9. ΜΊΡΑΌΙ]Π]Θη. ἀπ Θγτηρδί οἱ το} δὰ ἡ Ποπηοογίζαβ᾽ 

δυδρ οὶ Ριχκιῦβ: Ψ1Π61. ΧΙ180. Χ11Π181. ΧΙΝ 20. ΧΥ 188. ΧΥΠῚ 28.602 [νεῖ]. ἃ. 
Οϑογρίκοι 5.414]. ΧΥ ΠῚ 41. 159. 821 (τηϊῦ ΟἸζαῖ νου γογρ. ὕϑογρ. 210 {{.]. ΧᾺΧ 19.285. 
140ὃ. ΧΧΙΌ.). ΧΧΙΝ 1806. ΧΧΥ͂ 18.14. ΧΧΥΓ19. ΧΧΥΙΙ 141. ΧΧΥΠΠ 1.118. 
168. ΧΧΙΧ 12. ΧΧΧΙΙ 49. ΧΧΧΥΤΙΙ 69. 140. 149. 160. 186. βοταΝ. 1 δ4 Ρ. 18, 4 
ΜοΙΏηΒ ; ΠῚ 8 Ὁ. 45,15 (Ὀοϊάο5. πίοθς δὰ8 Ρ]Ίη.). Αὑμμιαν. απο. ΧΧΥ ΙΗ 4, 84; 

Οοιῦν. Υ128. ΨΙΠ 8,0. ΙΧ 14,0. ΧΙ 645. 3.461,22]; ῬΑτχαν. 1 85, 1. ΕΘΥποΥ Ὀοὶ 

ἈΝΑΤΟΙΧΟΒ ἴῃ ἄθη αδοροηίοα (νογιῃ!τ(6 1: ἀστο Οδββὰβ ὨΙοηγϑίαβ, Οθϑαβ, Ε]Ϊ- 
αἷθβ, Αἰτίοαπαβ πη ΑΡα]οὶ 8) ὕθογαυβ μδυῖρ (8. ΒΘΟΚΙ Β ἱπᾶάοχ ὅ', 531 τ. 068. 

Οἄον Ἐπλεῖη. Μι. 45, 10): ΥΥ̓ οἰοιργορμοζοϊ ρθη, ϑουτηρδι Ἰθι 101 (σορθη [1- 
Κγαυΐ, Ππροχιοίον, το ΤΊΟΓΘ τι. 8. γγ.). Υ 6]. β.!οὶ. Βοά!. χὰ Ἐρὶοΐ. ὑ. υΧΧΠΙῚ 
20 Βοβθηκὶ.. ὕει ἀδ8 Ὑδροσχοπικὸν Δημοχρίτου ΘΈΟΡΟΝ. ΠΠ 6. νρῖ. Οὐογ 
ῬΆΪ]1Ο]. ΒΌΡΡ!]. ΝῚ 240 ΤΠ, 

9. Αὐβ Δ6]. Ν. Η. 1 88 --898. ΥΙΙ 1. 8 υπᾷ Απδίο!οβ [ὁθοροη. Β. ΧΠῚ ἃ. 

ΧΥ] βεμιδρίς αἴθ Ὀγσαητηΐβομ!ο ΟΡ Γ Ἰβομαηρ Δημοκρίτου Περὲ συμπαϑειῶν 

καὶ ἀντιπαϑειῶν ρα. Υ͂. Οοτη0}} Βίτίοραι 1884. 
10. Ὁπηΐδηστοίοι πγὰῦ ἰῃ ΒοΙοβ ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΩΝ οἴομθδγ ἀον αΐο 

μη ΘηΒ0  Ποἤθη Κυδηκηοί [θη ἀμ ββοηάθ Το]. Οετβῦβ 1 ργόοοπι. ᾿. 2, 11 ΔΓ. ἑάεο- 
αι ηνεϊΐοβ οα ϑαρὶοηίϊαο ργοοβϑϑογῖδιιϑ ρογὶζοβ οἷν [πιϑπι}. φιεαιοιμαε) ζμεῖ886 αὐοῦ- 
ρέηιιϑ: οἷαγίϑϑίηιο8 ὑεγὸ οὦ ἐδ Ῥῳίδπαφογαηι εἰ Ἐνιροάοοϊοην οὲ Τρεριοογ  μῈ. 
ΤΑτιαν. 16. 11 ρ. 18, 6 βοῦν. εἰσὲν μὲν οὖν καὶ νόσοι καὶ στάσεις τῆς ἐν ἡμῖν 
ὕλης δαίμονες δὲ αἴτιοι τούτων, (οἷς τὰς αἰτίας, ἐπειδὰν συμβαίνωσιν ἕαν- 
τοῖς, προσγράφουσιν, ἐπιόντες ὁπόταν καταλαμβάνηι χάματος (ἔστι δὲ ὅτε καὶ 



τὸ 
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. ϑι ν᾿ 

Β. ὈΝΈΟΗΤΕ, ΕᾺ. 800 [ΒΟΙΜΟΒῚ, 1--13. 468 

αὐτοὶ χειμῶνι τῆς σφῶν ἀβελτερίας χραδαίνουσιν τὴν ἕξιν τοῦ σώματος)" οἱ 
λόγωι ϑεοῦ δυνάμεως πληττόμενοι δεδιότες ἀπίασιν, καὶ ὃ κάμνων ϑεραπεύε- 
ται. 11 περὶ γὰρ τῶν κατὰ τὸν Δημόχριτον ξυμπαϑειῶν τε χαὶ 
ἀντιπαϑειῶν τί καὶ λέγειν ἔχομεν ἢ τοῦϑ᾽ ὅτι κατὰ τὸν χοινὸν λόγον ἀβόη- 
θολόγος ἐστὶν ὃ ἀπὸ τῶν Αβδήρων ἄνϑρωπος; Αὐοὶ ἴον ουβομθίμθη οἴηζοὶ πο 
Καρίτοὶ αἷβ Μοῃοργδρῃίθη. αὶ. ἀἰθ Εχοουρίθ δ8 βόγαπ οὶ Ολει. ΑΈΕΙ, 86. 
πιουρ. ΠΙ 14---16 Ηγάατορῃοῦῖθ; ἰατγᾷ. ΤΥ 1 (ΕἸΟΡ δ η 518) υεέογεηι αμέθηι νιθαϊ- 
σον τιεἶϊι8. ἰδέϊπιδ ραϑδίονιίβ ομγαϊίοηοηι ογαϊπαυὶϊέ οαρορίο Τ)ονἰϑοηα αἶχιθ δα 
φλϊοδορθὶ Τοηιοογὶίο, δὲ ὕθγε οἴ ὧδ οἰερ]ιαπίϊαοία οοηϑογὶρέμθ αἰοὶϊξιν ᾿ἶδεν. 
ἌνΕον. ΡΑΒιβ. [οἀ. ΕΌΟΘΙ5Β δ. Μἴι. 49, 567) τῆς δὲ ἐλεφαντιάσεως τῶν μὲν πα- 

λαιῶν οὐδεὶς ἐμνήσϑη ἰατρῶν, φιλοσόφων δὲ 4. ἐν τῶι Περὶ ἐλεφαντιάσεως 
αὑτοῦ βιβλίωι. ϑοιᾶγίου δἷ8 βούδὴ Ἐυΐμβ Περὶ τῶν ἐχτὸς παϑῶν, “ΟΓΙΓΑῸΒ 
ΟἸΙΒΑΒ. 1Υ̓͂ Ρ. 68 Πδγ. τὸ γὰρ εἰς Δημόκριτον ἀναφερόμενον βιβλίον περὶ τοῦ 
νοσήματος [ΕἸΘΡΒΔΠΕΔ518) φανερῶς κατέψευσται. Ὀδροροη οὔποθ Βράθῃκθῃ 
ΤΠ νην. 001, 1 Ὁ. ἅδον. Βαθοποη. ϑϑνιηρδι θη ἑε6}] ρσοροὰ ΕἸΘΌΘΥ ὑπᾶ ΕΡΙΠΘρβὶο 
Βοὶ ΤΉΒΟΡΟΙ. ῬΕΙΒο. ΡὮΥ8. ΓΥ̓ 8 Ρ. 251,1 ἤοβο. 5. οὔϑῃ 8, 414, 10. 

11. Εχοοτρίθ  άτιο, στ. 2997. 804{Π, [Εομαο ΚΑΊ. ϑδιν. 1 888] δημο- 
χράτους [80] χεφαλαλγία, περὶ ὀφϑαλμῶν Δημοκρίτου [80], περὶ τριχιάσεως 

ὀφϑαλμῶν, περὶ χημώσεως, περὶ νεφελίων, πρὸς ὑπώπια καὶ πελιώματα, περὶ 
φλεγμονῆς γαργαρεῶνος, πρὸς ἔμετον στομάχου, σταλτικὸν ἐμέτου ᾿Αβδηρίτου 

12, Πὲθ ρυδυ οιβῦοη γα ρδι θην το} βομοίηθη ἴῃ Περὶ συμπαϑειῶν ταῖΐ 
ἄστη Νάπιθη 08 ΜϑρΊοΙΒ Οβἔδποβ [οἄον Οβίμδηθ8) γουκηϊρἧς Εθυγθϑθη σὰ βοῖῃ. 

ΤΑΤΙΑΝ. 17». 18, 1δ [πδοὴ ὃ ἀπὸ τῶν ᾿Αβδήρων ἄνϑρωπος οΌδῃ Ζ. δ] ὥσπερ δὲ ὦ 
τῆι πόλει τῆς προσηγοριᾶς αἴτιος (Αράογοβ, αγἄηδον ἀ6Γ δία] φίλος ὦν, ὥς 

φασιν, Ἡρακλέους ὑπὸ τῶν Διομήδους ἵππων χατεβρώϑη, τρόπωι τῶι αὐτῶι 

καὶ ὁ τὸν μάγον Ὅστά »ην καυχώμενος ἐν ἡμέραι συντελείας πυρὸς αἰωνίον 
βορᾶι παραδοθήσεται... πάϑος οὐκ ἔστι δι᾿ ἀντιπαϑείας ἀπολλύμενον οὐδὲ 

ὃ μεμηνὼς σχυτίδων ἀρλϑε δκδὶ ϑεραπεύεται. ΑΡυΙ,.. 800]. 21 608. σπσεγῸ υυἶσο 
φιαφο8 ποηιϊπεπξ χιαϑὶ ζασογε οἰϊανι βοϊαηΐ χυας βοϊαπὶ βεγὶ, εὐ οἰἶπι γόνα ρῖ- 
μιοηῖ68 εἰ Ογρδει εἰ Ῥμίμαφογαβ εἰ Οϑέαηεβ. 

18, Ῥιαν. τ. ἰδὲ, ΧΧΧ 85, ργώηιϑ φιοά εαἰοί, μὲ εηιίάοηι ἐπυοπῖο, δοηι- 
γπθηΐαίι8. ὁ8ὲ 6 θα ἴπ. νιαφία] Οϑέϊαηποβ Χεγαθη γοφοοι Ῥογβαγι δεῖ φιοά ἰδ 
Ογταροῖας ὑπέμϊ οοηυϊξαΐιι8. αο υοἴιεξ ϑονεῖπα αὐτὲβ ρογίοηΐίοϑαο βραγεὶξ οὐϊέεν' ὑπ [δοίο 
φμαοιῖχια σοημηδαυογαπὲ πο. αἰ φονίϊογοθ ραιῖο απο ἔυπὸ ρομιιεί Ζογο- 
αϑίγεη, αἴἴμιπι Ῥγοοσογπεϑίμηι [ἃ. 1, ΑὙΥβύρδἢ] ... φιοά οογέμηι οϑὲ, πὸ θιασιανο 

Οδίμαηποβ αὐ ταδίεηι, ἤοη αὐἱάιἑαΐονι πιοᾶο, βοϊομίας οἰτιΒ αγαεοογιθη Ῥοριεῖοβ 

ἐφὶξ, φιαναχμαηι αγπιαάυεγίο ϑιιθιαηι {ἰξἐογαγιον οἱαγιἑαίοηι οἱογαηιχμα δα ἕὰ 

βοϊοηίϊα αν φυίέιιβ δὲ μάθης βορῖρον ρεῤίἑανν. οοεγς Ῥμέμασογαδ, Ἐπιρεάοοϊοβ, 
Τρεπιοογίδιθ, ῬΙαίο αὦ μαπς αἰδοεάαηι παυϊσαυογε ἐαϑὶ εἶδ υογῖνια φμαηὲὶ Ῥογοργί- 

παϊορπῖδιιδ διιϑοορίϊδ. απο γευεγϑὶ ργαφαϊοαυενε, παπο ἵπ ἀγοατὴθ παδιδγο. (Ὁ. 
Αροϊϊοδεολιενι Οορέϊέοη εἰ Ῥαγάαηιη εἰ Ῥ)οφηίσοηι ἐηϊιϑίγαυϊέ, υοἱιιυιη διδ 1)αγ- 
ἀαηπὶ ἴηι ϑερυοδγιι εἶνι5 μοί ἰθ [ὃν βερι ολινο εἴτιϑ γερον ἐϊ8}), ϑιεῖὶδ υογὸ δὰ αἰϑοῖ- 

ρἷδα δον οὐδ, χιαδ γεσορέα αὖ εἰ 8 πονείπιον αἰχις ἐγαηβιδδο ῬῸΥ γιθηιο- 

γίαμι ἀεμα αὐ ἨΪΪ ἐπ υἱἑα πγαπάνοη ὁδί, ἐν ἰαπέμι Π 68. ἰδέϊ8 {αϑαμθ ΟἸυμῈ 

ἀεεϑὲ αὐἴθο, εἱὲ φαὶ οδίογα ἴπ υἷγο ργοϑαηπξ ἤαθο ορεγα δἶνιϑ 6886 ἐπ ἐϊοηίμγ. βοὰ 
γειίγα. μιο οπΐνα πιααῖνιε αὐ αῖδδε απὶνῖδ ἐάν ἀποεάίηεης οοηδέαΐ, Ρίενμη- 
φιο ηεϊγασιϊὶ δὲ Πος ραγξεν εἰγαδηιθ αὐ 8 ΟΠ Πογιιῖδδο, πιο ϊοίπαηε αἴοο ἠιαφίοθη- 
χιο, δαθηι αοἰαΐε ἐἰαηι ΗἩϊρροοναίε απο Τθεριοογίο ἐπὶ ιδίγαμπίϊδιι8 οἰγοα Ῥεῖο- 

8 
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464 δδ. ΘΠΕΜΟΚΕΙΤΟΞ͵ 

ροηηεδίασιι αγαξοὶας δεϊϊν, χιιοὰ σεδίμερη δέ α . ΟΟΟ. ενϑὶβ ποϑέγαε ἀπῆο ... 
πον ἴευονι εἰ Αἰεωαπανγὶ Μαφηὶ ἱοηερογίδιια απϑοονγ ἑαίονυ αὐάαϊαϊέ Ῥγοίεβδιομὶ 8ὲ- ιτἱ 
ομμνι8 Οϑέδπανεβ οονυϊαΐι εἶτι8 οχσογπαΐμδ ρίαποχιιο, ψεοὰ πειὸ αεδιξεξ, ογδοηὶ 
ἑογγαγ ρεγαφσγαυϊέ. 

Ῥχχν. ἢ. ἢ. ΣΧΥΠΙ δήΥ, πθὸ ραμοὶ αριἃ ΘΟγαεοῦϑ δἰισιήογμηι υἰϑοογηι Ἠϊδηεὗτο- ὃ 
γμηῖχοο δἴΐανε βαροῦεβ αἀἴχονα οηυῖα ρεγϑοσιδὶ ἡἰδχιο αα γεβοσηνῖπα ἐρισιΐμηι, φιαβὶ 
ϑεγῸ ϑαηϊέαϑ υἱάενγὶ Ῥοδεὶξ ἔεγαηι εὰ Πποηεῖηα βεγὶ πιονδοχιο ἀσηιι ἔπι ἴρβα ηιε- 
ἀϊοῖπα, ἐργεσία, πεγοιῖεβ, γρμδίγαϊίοηε, δὲ πον ργοβὶί. αἀϑριεὶ ραπα οαΐα ποξαϑ 
καδείμν, φιιϑα παπᾶ φυΐβ ἰδία ἱπυοηῖϊξ, Οεἐ παν 8 ἱδοιθ οηΐηι γὸ8 οὐὶξ ὃ 
οὐ εΥ̓80}. ἴμι 8. ̓πρηαηΐ πιοηϑίγογμηιχιια αγξζες φιὶ ργίρνμβ εα οοπα ἰδέ ογοᾶο, 
πὸ υἱἕα ἐμὶ οὐ] ιυϊϑοογοίμγ, φιιῖθ ἱπυεπὶξ δἰηισια νεθθεδγα πμθιαπα παπάς φα 
σοπίθοίενα ἐν ιιοῖμϑ ἢ χάρι Ῥοΐεϑέ ηιοαϊοῖνα ἰδία οΥσίπιοης ἢαδιυιῖδθε φιιΐβ ὑδηε- 
Ποῖα ὑπιοοοέίονγα ζεοὶξ χμαηι γερο ϊα ὃ οβίο, ϑαγδαγὶ εαἰογηέχμα τέ ἱπυεπονίηΐ, 
εὐϊαηιηα Ογαδοὶ δια8 Γδοογε ἤαϑ αὐϑ εαίαπξ οονεηιεπϊαϊξξοηεε θενιοονὶ ἐϊ ἴ 
αἃ αἴΐα ποαϊϊ πονεῖ 6 οαρὶξε οδϑα μῖμβ ργοάδββε, αα αἴΐα απιοὶ εἰ ποδρι δ. 
ὕθεν Ὀστάνης, ᾿᾿πολλώβηξ, Δάρδανος π ἄθῃ ΖΑ θοτραργτὶ νεῖ. Ὀϊοίοοι Ῥαρ. 
για. Ταισᾶ., σαλνῦ. Γ. οἱ. ῬΆ. Βιερρὶ. ΧΥῚ 1582 ΤΥ, ὙΥ οἰΐογο Αὐβοι!ππρ ἀοῦ Οβίδηθε- 

᾿ἱτρογαῦαν σοὶρὶ Ρηστο Βυπι,. Ὁ. Ἐπιβ. Ῥ. Εἰ 110, δ8 [Π80} Ζωροάστρης δὲ ὃ μάγος 
ἐν τῆι ἱερᾶι συναγωγῆι τῶν Περσιχῶν θεν ἄθη ϑεὸς χεφαλὴν ἔχων ἱέρακος] 
τὰ δ᾽ αὐτὰ χαὶ Ὀστάνης φησὶ περὶ αὐτοῦ ἐν τῆι ἐπιγραφομένηι Ὀκχτατεύχωι 
[ΛΗ: ὀχτατέχνωι ςο..]. 

14, βΒέκεοσ. θρ. 90, 82 “ Προνιοογὶ ἐμ8᾽ ἐπιφιὶξ ΠΡοβοϊ ἀοπΐο8) “ἐμυθηΐθδε αἰϊοϊέμν 
ἤονηΐοθηι, τὲ Ἰαρίάιυν οιγυαΐαγα ρακϊαξίην ἐποϊἐναίογιρι νηθᾶϊο ϑασὸ αἰ φαγοίαγ᾽. 
ἦδος αΐσαηι ξαϊδιεη 6886; ᾿δοδδδὲ οδέ εἶμι απΐς Περιοογιἑμηι δὲ ρομέδβ εἰ ρογίαϑ 

[ιιῖϑ8ο, φμαγιθ {ογὲ διθῖα ομγυαπέμν. οαοϊαὶξ ρονγοὸ υοὐΐδ ειριάτηι Ἰδοριοογεδιμα 
ἐγυυθηΐδδο, χιοπααηιοάιηι δι τι ἐγ εἶμεῦ, φμοηιαηιοάινηι ἀθοοοίνιΒ οαἰοιῖμβ τὴ 
ϑιναγασάινηι οοηυογίογοείμεν, χα ἢοαϊεχμο οοοίεγα ἐπυθπῖὶ ἰαρί68 (τ) ἕο τδῖϊοε 
οοἰογαπέμν, Ἰϊοβ χοῖρε ἄθῃ ἐδ Πνγοῖβο θογοῖίβ Δ μϑυἰββομοι Ομαγα κίον θυ Χει- 
ρόχμητα. ΜΝ 

18, Ἠϊογαη Κηϊρίῦ ἴπὶ Αὐβραηρ ἀ65 ΑἸτουγπβ ἀἴο βου 6} ρογδΐασ 0 Γ 
ΟΟΙ ἀπιδομουζαηῦε ἀπ, [πῃ ἄρῃ Δημοκρίτου Φυσιχὰ καὶ μυστικά οΥβομοίηι 
Ὁ. αἷβ. Αἀορὺ ἀθβ Μαρίοιβ Οβίδποβ, ἄθυ ἵπη πὶ ΤΟΡΟΙ τὰ ΜΟΙ ἷ8. ἴπ αἴθ αἰΐοη 
Βοδτήτου. οἰηνγοῖῃῦ, ἀὰ8 ἄσποη ἄδηπ Ὁ, Αὐδχῦρο το! τ, Ἐὰπὲ Ηδαριβο γί ξοη 
νγογάθῃ ρσϑηδηηΐ: 1, Περὶ χρυσοῦ 3. Περὶ ἀργύρου ὃ. Περὶ λίϑων 
4. Περὶ πορφύρας ὅ. Πρὸς Δεύκιππον. [Υὶ. Κορρ Μεϊέν. 2. Οεδελ. ἃ. 
Οιοπεὶ 1 108} Ἐπ βἰπᾶ πὰρ ἀδτίασο Εχοουρίο ἀδγαιβ οτμαἰ θη, 8. τ. 16 ἔξ, 

10. βϑυνσεια, 4171 Πἰπᾶ, 4. Ἡβδηρίτης φυσικὸς φιλόσοφος ἤκμαζεν. ἐν 
Αἰγύπτωι μυηϑεὶς ὑπὸ Ὀστάνου τοῦ Μήδου σταλέντος ἐν Αἰγύπτωι παρὰ τῶν 
τηνικαῦτα βασιλέων Περσῶν ἄρχειν τῶν ἐν Αἰγύπτωι ἱερῶν ἐν τῶι ἱερῶι τῆς 
Μέμφεως σὺν ἄλλοις ἱερεῦσι καὶ φιλοσόφοις, ἐν οἷς ἦν καὶ Μαρία τις Ἑβραία 
σοφὴ καὶ Παμμένης, συνέγραψε περὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίϑων καὶ πορ- 
φύρας λοξῶς, ὁμοίως δὲ καὶ Μαρία. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν Δ. καὶ Μαρία ἐπηινέϑη- 
σαν παρὰ Ὀστάνου ὡς πολλοῖς χαὶ σοφοῖς αἰνίγμασι χρύψαντες τὴν τέχνην, 
Παμμένους δὲ κατέγνωσαν ἀφϑόνως γράψαντος. 

11. [ΞΎνῈ58.} δα Τϊοβοοιτθι οοτατηθηΐ, ἰη Ὀοπιοον, [Βουμοὶοὺ ΟοἹ]. ἃ. ΑἸἰολιῖηι. 

1 ὅθ, 1] 4. ἐλϑὼν ἀπὸ ᾿Αβδήρων φυσικὸς ὧν καὶ πάντα τὰ φυσικὰ ἐρευνήσας 
καὶ συγγραψάμενος τὰ ὄντα κατὰ φύσιν. Αβόηρα δέ ἐστι πόλις Θράικης 
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Β. ὈΝΕΟΗΤΕῈ ΡῈ. 800, 183--.-ὕ19. 4θὅ 

ἐγένετο δὲ ἀνὴρ λογιώτατος, ὃς ἐλϑὼν ἐν Αἰγύπτωι ἐμυσταγωγήϑη παρὰ τοῦ 
μεγάλου Ὀστάνου ἐν τῶι ἱερῶι τῆς Μέμφεως σὺν καὶ πᾶσι τοῖς ἱερεῦσιν 
Αἰγύπτου. ἐχ τούτου λαβὼν ἀφορμὰς συνεγράψατο βίβλους τέσσαρας 
βαφιχάς, περὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίϑων καὶ πορφύρας. λέγω 
ὁή, τὰς ἀφορμὰς λαβὼν συνεγράψατο παρὰ τοῦ μεγάλου Ὀστάνου. ἐχεῖνος γὰρ 

ἦν πρῶτος ὃ γράψας ὅτι “ἡ φύσις τῆι φύσει τέρπεται χαὶ ἡ φύσις τὴν 
“φύσιν χρατεῖ καὶ ἡ φύσις τὴν φύσιν νικᾶι᾽ χτὲ. [Ξ-ε ΝΘΟΙΘΡ580 ἔτ. 28, 4 
Εΐοββ Ῥλεϊοϊοφ. ΥἹ ϑαρρὶ. 319. Κορρ. ἃ. 0. 8. 180.] 

18. Αὐβεῦρο δὰὺβ οι Κυὶία αἰοἢ. βο τ 6 (068. π. 4) ππίον ἄθῃ Τίϊοὶ 

Δημοχρίτου φυσιχὰ καὶ μυστιχά 
ἰῃ Βοιίμοοίβ Οὐἰ!. 468 Αἰολιῖνι. 1 Ὁ. 41 Εἴ, Ῥτοῦθθῃ: 

Ρ. 48,14 ὡς οὖν ἦμεν ἐν τῶι ναῶι ἐξ αὐτομάτου στήλη τις [ἢ κιόνιον] 
διαρρήγνυται, ἦν ἡμεῖς ἑωρῶμεν ἔνδον οὐδὲν ἔχουσαν. ὃ δὲ οὔτ᾽ ἂν τις [1]. Ὀστά- 
γης)] ἔφασχεν ἐν αὐτῆι τὰς πατρώιας τεϑησαυρίσϑαι βίβλους καὶ προχομίσας 
εἰς μέσον ἤγαγεν ... πλὴν τοῦτον τὸν λόγον εὕρομεν ἐχεῖ πάνυ χρήσιμον᾽ “ἡ 
φύσις τὴν φύσιν χτλ. 

Δημοχρίτου βίβλος ἐ προσφωνηϑεῖσα ΔΜευχίππωι 

Ρ. ὅ8, 16 ὠδοὺ μὲν ὃ ἦν, ὦ Δεύκιππε, περὶ τούτων τῶν τεχνῶν τῶν 
Αἰγυπτίων (ἐν ταῖς τῶν προφητῶν (τῶν) Περσιχῶν βίβλοις, ἔγραψα ἐν τῆι 
χοινῆι διαλέχτωι, πρὸς ἣν δὴ μάλιστα ἁρμόζονται" ἡ δὲ βίβλος οὐχ ἔστι χοινή. 
αἰνίγματα γὰρ ἔχει μυστικὰ παλαιά τε καὶ ὅσα ὑγιᾶ [1]. χαὶ ὠγύγια)], ἅπερ οἱ 
πρόγονοι χαὶ ϑείας Αἰγύπτου βασιλεῖς τοῖς Φοίνιξι ἀνέϑεντο. ἐγὼ δὲ ὁ φίλος 
σον ὡς ὑγιεῖσιν [1. ὠγυγίοισιν] αἰνίγμασιν χρήσομαι οὐδεὶς γεγράφατε [1]. ἃ 
δὴ γεγράφαταί(] μοι τοῖς Αἰγυπτίων παισίν. ἀλλὰ σοί, ἰατρέ, καὶ διηγερμένος 
[1. δι᾿ ἑρμηνέως) πάντα οὐ παύσομαι ἀναφανδὸν ἐνεξηγούμενος. περιέχει δὲ 
ἡ συγγραφὴ λείχωσίν τε καὶ ξάνϑωσιν ἢ χαλχολίϑου περὶ [τε Η485.} μαλάξιος 
καὶ ἑψήσιος καὶ ἕως βαφικῆς, ὕστερον δὲ ὅσα πάλιν παράδοξα γίγνεται ἐξ 
αὐτοῦ τοῦ χαλχοῦ καὶ χινναβάρεως. ἔχεις ποιῆσαι χρυσὸν (ἐχὺ) τῆς χαόμίας τε 
χαὶ ἄλλων εἰδῶν καὶ καύσεων πάλιν (χαὶ) ἐπιπλοχῶν, ἕως παράδοξα γίγνηται. 
γε]. ΟΙγπιρίοά. 488. Ρ. 18, 12. 19, 3{{{ 97, 6. 8. ἔς 

Ζοβίμιοϑ ἃ. Ὁ. 11 122 δὺ8 Ποιλοκυεῖζ: “δέξαι λίϑον τὸν οὐ λίϑον, τὸν ἄτι- 
μὸν καὶ πολύτιμον, τὸν πολύμορφον καὶ ἄμορφον, τὸν ἄγνωστον χαὶ πᾶσι 
γνωστόν, τὸν πολυώνυμον καὶ ἀνώνυμον, τὸν ἀφροσέληνον λέγω᾽. αὶ. 119,11 ΝΥ, 

Ρ. 159,8 χαὶ ταῦτα μὲν οὕτως πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους προφύτας ὃ 4. 
γράφει ᾿ἐγὼ δὲ πρὸς σέ, ὦ Φιλάρετε, πρὸς ὃν Ὑ δύναμις, τὴν χατὰ πλάτος 
σοι γράφω τέχνην". 

ΠῚ 448, 19 (Βιυοίη ἀον Ὑοἶβθ}} ὃ 4. φησὶ πρὸς τὸν βασιλέα “εἰ μὴ τὰς 
οὐσίας καταμάϑηις καὶ τὰς οὐσίας κεράσηις χαὶ τὰ εἴδη νοήσηις καὶ τὰ γένη 

συνάψηις τοῖς γένεσιν, εἰς μάτην τοῦ κόπου ἐπεχείρησας, ὦ βασιλεῦ᾽. 
[πὶ ᾿πᾶοχ ἅθ8 γοποί. 229 [Ηδυρίμαβ. ἀθν ΑἸο θη.) υγογάθη αἴθ βομγ Γθη 

Περὶ χρυσοῦ ποιήσεως ἀπά Περὲ ἀσήμου [οἷρ. ἘΠοΚίτοι, μον 5110 6Γ] ποιήσεως 
[ἀρ ϑᾶτγ. Ὀοὶ Βουίμοὶοῦ 1 49] ππίοῦ ΤΠ ποΚτὶβ Νϑθη Ὀοθοπάοιβ σοί, ὙΕὶ. 

Κορρ ἃ. 0. 262. 

19. 16 Δηΐξηρο ἄογ οἰ ἀπηδομουκαπδῦ χζοῖρὶ Ὀογοϊϊα Νυ, 1 ἀογ Βοζορί- 
ΒΒΠ ΠΏ ὰη ἀθ8 ΡΆΡΥΒ. ΓΌΝΡΙΝ. 121 {Π|. Φαθγ, πα, ΟἾγ.) ὁ. δῦ ν, 168 [Κοηγο 
Θγεεῖς Ῥαρ. ἵν ἐδα ΒΥ. Με. 8. 89. ὙΠ ΟΚου 6. σφ. 42. 1894, 128]: 

Ὠΐθ15., Εταρτο, ἃ. οιβοκτ. 80 
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Δημοχρίτου παίγνια. 

«. τὰ χαλχὰ χρυσᾶ ποιῆσαι φαίνεσϑαι: ϑεῖον ἄπυρον μετὰ τῆς κρητη- 
ρίας [-Ξ ογείατία ] μείξας ἔχμασσε. 

8. Φιὸν ὅμοιον μῆλον []. μήλωι] γενέσϑαι: ζέσας τὸ ὠιὸν χρῖε χρόχωε 

μείξας μετ᾽ οἴνου. 

γ. μάγειρον μὴ δύνασϑαι τὴν πυρὰν ἀνάψαι: βοτάνην αείζωον ϑὲς αὐτοῦ 
εἰς τὴν. ἑστίαν. 

δ. φαγόντα σχόρδα μὴ ὄζειν: ῥίζας σεύτλου ὀπτήσας φάγε. 
, γραῦν μὴ τὰ πολλὰ λαλεῖν μήτε πολλὰ πίνειν: πίτυν χόψας βάλε 

αὐτῆς εἰς τὸ κρᾶμα. 
ς. μονομάχας 80] ἐζωγραφημένους μάχεσϑαι: ὑποχάτω αὐτῶν χάπνισον 

λαγοῦ χεφαλήν. 

ξ. ψυχρὰ τρώγοντα καταχαίεσϑαι: σκίλλαν εἰς ὕδωρ χλιαρὸν βρέξας δὸς 
αὐτῶι νίψασϑαι" λύσις ἐλαίωι. 

ἥ. Μουβεῦπηπιο  . 
ὃ. πολλὰ πίνοντα [καὶ] μὴ μεϑύειν: χοιραῖον πνεύμονα ὀπτήσας φάγε. 
τ. :. ὁδοιποροῦντα μὴ διψᾶν: ὠιὸν (εἰς) οἶνον ἀναχόψας ῥόφα. 

ια. πολλὰ βινεῖν δύνασθαι: στροβίλια πεντήχοντα μετὰ δύο, χυάϑων 
γλυκεῖς [80] χαὶ κόχχους πεπέρεως τρίψας πίε. 

ιβ. στύειν, ὅτε ϑέλεις: πέπερι μετὰ μέλιτος τρίψας χρῖέ σου τὸ πίέλ)μα. 

20. ῬΑρυε. Μάσιο. ἴσον. 884 ΙΥ. ὅδῃγ. πα. Οἢγ. [᾽ούουϊο «αΐλγδ. ΓΚ. ἃ. ῬΆ. 

ΒΌρΡ!. ΧΥῚ 818] δημοχρίτου Σφαῖρα. 
Προγνωστικὸν ζωῆς καὶ ϑανάτου. γνῶϑι πρὸς τὴν [1]. τίνα] σελήνην ἀνέ- 

πεσε νοσῶν χαὶ τὸ ὄνομα τὸ ἐχ γενετῆς" συμψήφισον τὴν σελήνην [Μοπδἕ- 

ἀδίαπι) καὶ βλέπε, πόσαι τριακάδες γίνονται καὶ τὰ περιλειπόμενα τοῦ ἀρι- 
ϑμοὺ κατανόησον εἰς τὴν σφαῖραν καὶ ἂν ἧι ἄνω ἡ ψῆφος, ζήσει, ἐὰν δὲ κάτω, 
τελευτήσει [ν8]. Βοιίμοϊοί (Οἱ. ἃ. ΑἸοῖ. στ. Ἱπισοα. 1 81 υπᾶὰ Ηΐοθβ ΝΟδΘΡΒβ. 
ἔτ. 31 ΠΗ, 5. 588]. 

801. ΕσΊΘΕνυ. ΜΙ1Ο]. ΠῚ 14 οἱογι Τγομιοογιοϑ ἐπι ΤΠ οοσοπῖα ΠῚ  γοηιο- 
ογἰέοβ ἦπ ΕἿδιοἰοσιιθιοηοη, Μὸ Τοριοογιδμ8 ϑιηθηαϊος τῖὶγα. Αὐὑῇ 4116 ἘΆΠῸ 
Βοδίπα 6] ἀθβ Επϊρ. 

802. Ομ Οουνᾶῃν βἰπᾶ αἷοὸ Δημοκρίτου γνῶμαι ἃθ8 ΟΟπΡυΒ ῬΑβι- 
αύνυμ Ρβοβάνυμ [(οα. Ῥαγίβ. στ. 1168 πδοὴ ΕἸΓΟΥ; δὺβ ἀΐθβοπὶ ΟΟΥΡῚΙΒ ΒΔ ΠῚ ΠΊΘἢ 

αΐθ δηβργοοβοηάθη Πριηοουῖοα (68 ΜΑΧΙΠηΠ8]. 

108 εἰ μὲν ἦν μαϑεῖν --- παϑεῖν γὰρ χρή [-Ξ ϑοίδαοθΒ Μαχίπηιβ ο. 42. 
ὕβοπον ἢ. Μ. δ, 384,71), 104 τα ἦγ. 209 10 - ἔτ. 2844 166 ταῖς τῶν χαι- 
ρῶν μεταβολαῖς καὶ οἱ σφόόρα δυνατοὶ τῶν ἀσϑενεστέρων ἐνδεεῖς γίνονται. 
161 (Αοβοῃ. 8, 141) τα βίου. 48,388 108 νεχρὸν ἐατρεύειν καὶ γέροντα νουϑε- 
τεῖν ταυτὸν ἐστι [να]. Θπορυΐοα ποριοοοηι. οϑᾶ. ἘΠΌΟΣ 1 ̓. 41. 08) 109 τὸν σπου- 
δαῖον φίλον πρὸς μὲν τὰς εὐφροσύνας χληϑέντα δεῖ παρεῖναι, πρὸς δὲ τὰς 
περιστάσεις αὐτόχλητον δεῖ συμπαρεῖναι. 110 τὸ μὴ δύνασϑαι βοηϑεῖν τοῖς 
φίλοις ἀπορίας, τὸ δὲ μὴ βούλεσϑαι κακίας τεχμήριον. 111 οἱ ἀληϑινοὶ φίλοι 
καὶ τὰς φιλίας ἡδείας καὶ τὰς συμφορὰς ἐλαφροτέρας ποιοῦσιν ὧν μὲν συνα- 
πολαύίοντες ὧν δὲ μεταλαμβάνοντες. 112 ([βοογ. Ποηιοη. 28) τα ΠῈῚ 18 [Ἔχ 
τῶν Δημοχρίτου, Ἐπιχτήτου, ᾿Ἰσοχράτους θᾶ. ὙΥΔοίΒπι. ϑέμα. χ. ἃ. ΕἸονὶϊ. 8. 118, 
δ ἢ ἀΐοθο ϑδιημηυηρ ἰδὲ Οἶπο θυ γ}] 118 τὸ ἔτ. 4 114 ποϑητὸς εἶναι 
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μᾶλλον ἢ φοβερὸς κατὰ τὸν βίον προαιροῦ" ὃν γὰρ πάντες φοβοῦνται, πάν- 

τας φοβεῖται. 11 τὰς μὲν γραμμὰς ἀσφαλεστέρας, τὰς δὲ πράξεις λαμπρο- 
τέρας ἔχειν δεῖ [τι Ἑλίον Ηοριοεξονι. ἢ. 142]. 110 τοὶ (8οογ. Νίοοοὶ. 38) ---ς ὉῈΕῚ 81 
111 τὸν ἄρχοντα δεῖ ἔχειν πρὸς μὲν τοὺς καιροὶς λογισμόν, πρὸς δὲ τοὺς 
ἐναντίους τύλμαν, πρὸς δὲ τοὺς ὑποτεταγμένους εὔνοιαν. 118 δεῖ δὲ τὸν ἑτέ- 
ρων μέλλοντα ἄρξειν αὐτὸν ἑαυτοῦ πρῶτον ἄρχειν. 119 μικραὶ --- λαμβάνουσι 
ταύτας ἐν περιστάσει --ἰ ἴν.94 180 τα ἔτ. 180 181 ἐν μὲν τοῖς ἐσόπτροις ὁ 
τῆς ὄψεως, ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις ὁ τῆς ψυχῆς χαραχτὴρ βλέπεται -- Ἡονιοδονν. 
π, 119). 182 γε]. Βι00. 1 81, ὃ8 188 -α ἔτ, 212) 184 διηνεκὴς ἐπὶ πᾶσιν ἀν- 
ϑρώποις ἡ τοῦ πλούτου ἐπιϑυμία. μὴ χτηϑεῖσα μὲν γὰρ τρύχει, κτηϑεῖσα δὲ 
βασανίζει ταῖς φροντίσιν, ἀποκχτηϑεῖσα δὲ ταῖς λύπαις. 180 ϑεοῦ ἀξιόν σε 
ποιήσει τὸ μηδὲν ἀνάξιον [αὐτοῦ τὰρτ Μᾶχ. 28] πράττειν. 186 ϑεῶι ὅμοιον 

ἔχει ὃ ἄνϑρωπος τὸ εὖ ποιεῖν, ὅταν τὸ εὖ ποιεῖν μὴ καπηλεύηται χαὶ τὸ 

εὐεργετεῖν καὶ ἀληϑεύειν νρὶ. ϑιοσηρδοῦ Ἡίοη. ϑέμια. 9, 200 1817 χαὶ χυβερνή- 
της ἀγαϑὸς ἐνίοτε ναυαγεῖ καὶ ἀνὴρ σπουδαῖος ἀτυχεῖ τς Ηομιοδοηι. τι. 124 
188 νεῖ. ϑιοῦ. 1Π11,380 189 ἡ μὲν μάχαιρα τέμνει, ἡ δὲ διαβολὴ χωρίζει 
φίλους --ἰ Θποηι. ἤοηι. ΤΡ. 41 190 τ ἦγ, 185 191 ἡ τῶν ἀγαϑῶν ἔρις ὠφελεῖ 
τὸν ζηλοῦντα μὴ βλάπτουσα τὸν ζηλούμενον 192 μιχρὰ διδόναι βούλου μᾶλ- 
λον ἢ μεγάλα ἐγγυᾶν" ὅ τε γὰρ κίνδυνος ἄπεστι καὶ ὁ λαβὼν ἔργου, οὐ λόγου 
χρείαν ἔχει. 193 ἐπιτηδειότατος πρὸς φιλίαν ὃ πλεῖστα ἀδιχκεῖσϑαι δυνάμενος 
καὶ φέρειν. 194 τ ἵἴτ. 218 198 -- ἔτ. θ0 190 τάχος χαὶ ἔπειξις ἀπέστω τοῦ 
ἐσϑίειν" χυνῶδες γὰρ τοῦτο καὶ ϑηρίωι μᾶλλον ἢ ἀνθρώπωι πρέπον. 191 Ι ὥσπερ 
οὖν ἄλειμμα οὐδὲ τὸ ἡδὺ καλὸν οὐδὲ τὸ μακρόν, ἀλλὰ τὸ ὑγιαῖνον, οὕτω καὶ 
τροφὴ οὐχ ἡδεῖα καλὴ οὐδ᾽ ἡ πολλή, ἀλλ᾽ ἡ ὑγιεινή, 198 ὁ ἀρετὲν τιμῶν 

πρώτην ἀλήϑειαν τιμᾶι χαὶ μάλιστα ὡς ἀγαϑοῦ παντὸς ἡγεμόνα οὖσαν. 
199 -α ἔν, 212 200 τὸ ἔγ. 214 201 τα ἔγ, 246 202 -ἰ ἔγ. 78 208 τὸ ἔν, 1 204 τς 

ἔν, 111 --- 498 γνώμη Δημοχράτου - ἴτ. 41 63 {νιῖρ ἀϊθ ἢ, ἀὰδ Βί00.] --ἰ ἔτ. 41 
688 -- ἔτ, 210 691 --ἰ ἴτ. 2140 δ95 (ΒίοὈ. 7, 81 ἃ. δ5] - ἔστ. 2185 691 «- ἔν, 86 

Β1Ὁ - ἔν, 294 -- 110 [τπ|ϑ αἰ {ἴ. δβ ἀθὺ Κ'διῃτ!πηρ ΠΕ) - Βαγοοο, 190 [{6 8} 
ὙΥΔΟΙ51).} 4. τὸν φϑόνον εἶπεν ἕλκος εἶναι ἀληϑείας Τι1 --᾿ ΘΕῚΙ 210 -ἰ ἤγ, 89 
140 {08} ὙΥ̓ΔΟλιβπ)] μηδέποτε μακαρίσηις ἄνϑρωπον ἐπὶ πλούτωι καὶ δόξηι" 

πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγαϑῶν ἐλάττονι πίστει τῶν ἀνέμων δέδεται. 
146. 141 τὰὸ ὉΕῚ 198.19ς. 148 [1610 ὙΔΟΊΒτη ] ταὶ τ. 284 149 --Ξ ΠΕ] 189 

1492 {6} 1} ὙΥ̓ΔΟΙΒ1).} τα οὔθ 188 ἸἼδ0. 151 --ὖ- ΘΕ 190. 191 1752 - ΠΕῚ 200. 

808. ΟκπλΛΈοΟ- ὅγε. ϑΡαύσηξ ἄθοιβ. σου Εγ 5861 [λ΄ Με. δΊ, 639] ἢ. 83 
Ὁ. δαὲ ροβαρὺ: Ῥγεῖϑε Τιοιιΐδ ηυϊίϑϑοη, ἰσϑτρ δε ἐπὶ εἴν Κγεριάεθ Τιαμ σόλθη, ἀκ 8 
ποῖ ἄα8 ἔθνεα ἰδέ, ὑιέον ΘῈ Πϑοϊιοεῖσεη, τον πὰ Εϊώιο ἀϊε Κιιβολια ἐ8ν πναολιθη, 
ἡπάεηι 86 σιιδοδοη ἡια παοῖ ἄδηι Πα 76 Ἰλιογοδοη, ἀθη αἷς ϑαοΐε ἀδν ῬΡεΐδοη, 
ἄϊε ἀογὲ δἷηπα, μαΐ: εσῖο 8ῖ6 εἰπὰ ἱπὰ οὐ 8ὶ6 ἱἤπποη σορφεμδον δεδέεδιοη κῦηπδη, 
ἡπάσηι δε ἐλγα ῬΡοΥγῈ ηνϊξ ἄθη ἰδγον πὶ ἴΐγοηι ϑυα πεϊηεϊ οι, αδισάφοη. ὕηὰ 
ἐσόητὶ 816 68. αδρεισοσον πρᾶ φεϑολιεν παϑόη, ιοοῖοδιο ῬΡαγἐεὶ ἀον ἀπάγῃ, ἐἀδονϊοσοη 
ἰδὲ, αἰϑάαηνι 8οίϊθη δἰ ἄθη Ἐοϊομένι ἰλγεν Ῥγεϊϑηεὶϊς κακὰ ἔπι, ἀαηεὶϊ δὲ6 τα 
ἄε8 ϑεϊιαΐσεβ εἰ ει, ον ἐδν Ἐϊσενίνωγι ἰδέ, σεργίοβεν, ἰισεγάφη, ὑπάθηιν 86 απᾶογα 
αἰ ἴθι δεγεϊομεγη. πα τὐοτηι ἄδν' ἰῆγα χιὶ Κιεῖη, ἰδέ, αἷ8 ἀα88 816 ἀαυοη βρεμάθη 
κῦνμηίεη, 8ο πεΐηιεη 8.6 υορ θη απάογη «νὰ 80 φεδιθη δὲε Γογέ. 

804. --- 42 Ὁ. μαὲ φεβασέ: 1ον αἰϊεῖνν ἐὐεῖϑ8, (88 τοῖν τιλολιὲδ ιυεῖδ86. Ὑεὶ. 
ποπι. γδῪῖο. 148 [Ῥρίοη. δὲ. Χ 232] πὶ 86 ὁ αὐτὸς [Ιεριοκγίοθ, βίαις ϑολγαΐεβ 

80» 
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Οἷς. Α6. ρυ. Π 28, 14. νρὶ. Μοιχοάογοβ ο. δ] Β ἔν, 1] εἶπεν' “ἕν μόνον οἶδα, ὅτι 
οὐχ οἷόα᾽. 

80. Οτετι Ὀοὶ ΜἅΠογ φυ. ῬΉέϊοδ. ἐν ἃ. αν. {ὔϑονὶ. 8. 86... οἷπ στ. ΡΒϊ]ο- 
ΒΟΡἢ, Ὑογΐδθβου οἷπθθ Βυοῖοα ἴδεν ἀἰε Ῥλϊϊοδορ)ιῖε". 

806. Μάβατι (Μδβοθδ δῇ 41- Μ|Ίβεὶ οα. 800 ἢ. ΟἸγ.}] στίθοι. πὶ ἡ δ. στ. 1056, 

8. Οαίαϊ. οοἀά. ἀαϑίγοὶ. φΥ. 1 (Βταχ. 1898) Ρ. 82, Δβί το! ορίβομον Ἱπᾶθχ ἀδγ Ατδθοι] 
ὁ Δ. βιβλία ιὃ, ἤγουν Περὶ γενεϑλίων ς, Περὶ ἐρωτήσεων ὅ. Περὶ τῶν συνό- 
τ» δύο, Περὶ λογισμοῦ ἃ χαὶ Περὶ τῶν κλιμάτων ἃ. 

807. ῬΕΕυΡΟΒΙΒΑβισβ ἵπ Αρδοτίβηι. ΗἱρροοΥ. [Οτρίηδ) ἰδῇ ὈγΖ. ΕΞΙΒΟΒ πρὶ 
ρα, 1ο. Ουϊπίοτίβ Απαάθγηδουβ Ῥδγῖβ. 1588 ἔ. ὅν. ἀορνθ σιοά πθῆῖο ἑαὶς οριιδ 
ΓΑΡΒΟΥΒηι6})] ἀσφγοδδιι8 δὶ: ροϑὲ Ηἰὶρ»οογαΐενι, χιοηὶ ρλεϊοϑορθὶ απυϊοιθι παίμγαε 
αἀϊσογί. ἱεοηίαυϊέ ημΐάφηι 1). ἑαΐα οοπϑογίθογο, 864] πον ροϊεϊ, 

Ο ἹΜΙΤΑΤΙΟΝ. 

1. ΠΆΜΟΧΕΝ. ἔτ. 2 Σύντροφοι Ὀοὶ Αἴδθη. ΠῚ Ρ. 1028 [Π|840Κ.]. 

12 διόπερ μάγειρον, ὅταν ἴδηις ἀγράμματον 
18 μὴ Δημοκρίτου τε πάντα διανεγνωχότα 
1 καὶ τὸν Ἐπικούρου Κανόνα, μινϑώσας ἄφες 

ὡς ἐκ διατριβῆς" τοῦτο δεῖ γὰρ εἰδέναι, 
τίν᾽ ἔχει διαφορὰν πρῶτον, ὦ βέλτιστε σύ, 
γλαυχίσχος ἐν χειμῶνι καὶ ϑέρει, πάλιν 
ποῖος περὶ δύσιν Πλειάδος τε ε 

20 ἐχϑὺς ὑπὸ τροπάς τ᾽ ἐστὶ χρησιμώτατος. 
αἱ μεταβολαὶ γὰρ αἵ τε κινήσεις, χκαχὸν 
ἠλίβατον ἀνθρώποισιν, ἀλλοιώματα 
ἐν ταῖς τροφαῖς ποιοῦσι, μανϑάνεις; τὸ δὲ 
ληφϑὲν χαϑ᾽ ὥραν ἀποδίδωσι τὴν χάριν. 
τίς παραχολουϑεῖ ταῦτα; τοιγαροῦν στρόφοι 

καὶ πνευμάτια γινόμενα τὸν χεχλημένον 
ἀσχημονεῖν ποιοῦσι" παρὰ ὁ᾽ ἐμοὶ τρέφει 
τὸ προσφερόμενον βρῶμα καὶ λεπτίνεται 
ὀρϑώῶς τε διαπνεῖ. τοιγαροῦν εἰς τοὺς πόρους 

80 ὃ χυμὸς ὁμαλῶς πανταχοῦ συνίσταται. 
οὐ γάρ, λέγει Δημόκριτος, οὗ δεῖ πράγματα 
γινόμενα ποιεῖ τὸν φαγόντ᾽ ἀρϑριτικχόν. 
- χαὶ τῆς ἰατρικῆς τι μετέχειν μοι δοχεῖς. 
-- χαὶ πᾶς ὃ φύσεως ἐντός. -- 

2 ῳ! 

3---βθ, ῬΒΕΙΠΡΕΙΡΡΟΟΒΑΤΕΛΕ ΕΡΙΞΤΌΙΛΕ. 

Ὀΐο Ηἱρροκνγαύάβομιοη Βυίοξο, ἄογοῃ ἅϊτοβίο ἔθου θἴοσαμρ ΓΡαρυτ. Βοτοὶ. 6984. 
Ἴ094) Οΐβ οἴνγα ἰπ ἀδ5 2. Φδῆγη. ἢ. Οἢγ. Ὠἰπασῦίγοι μι, βἰηᾷ ἀ845 ὙΥ̓ οὐῖκ οἷπθβ [οὐον 

40 τη ΘΠ ΥΘΓΟΥ Ὁ] Ηἱρροκτγαύθοιβ ΟΣ  αἰβογζοῖῦ, ἄθῃ οβ οὐδ, οἰπθη Εοιηϑη ἱπ 

Βιϊοΐθῃ ἅδον ΗΙρροκγαῖοβ πᾶ Ποπιο κυϊξ σὰ βομγοῖθθη, σοτῖῃ ἄοῦ ΚΟΘΙ γὸπ ἄρῃ 
Αθάουθη τὰν ΗΘΙαπρ ἀθ5. ὙΥδμβπηΐροη, οὐγὶρ Ἰδομθπάθῃ ῬΕΠ]ΟΒΟρ θα Πουθοὶ- 
φόβο ε, πὰ ἔοδίβί θη. Καηη, ἀ8855 Πρ Κατ ἀοὺ Δ] οΐη ΤΥ οἶδα υπὰ ἀοδαπάθ, 810 

Ἁηουν (ἢ πη βοῖρδί πίῃς δυβροβο ! ββοη 11. ΓΧ 3801,) νοῦ ον οὶ Ὑδογποῖς 
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πηᾶ ΚΥυΔΗΚΠοΙς οΥρτ θη βοίθῃ. ἘΠῚ τορὸῦ Θϑάδηκοη- ὑπ ΒοΠονβυβίδαβοι 
ΖΜ ἸΒοθη ΠΘοΚυὶς ἀπᾶ ΗΙΡΡΟΚταΐοθβ Βο}]οβδὲ δον δη. Πὶθ Βοπαίσπηρ, ἀ16868 
δου ΚΒ βίθῃς βίομου {ἢν ῬΙαἴδτοι [Οδί. ταὶ. 28; ἰοὺ θογοὶβ Οδΐο, τῦῖο π{τό 

Εἰδαθύο], βογαηοβ() Ὑἱδ. Ηΐρρ. υπὰ ἄθῃ Μιυβκον Ηογακιοἱὰθβ {οὐνγα 2. σδθτῃ. 
π, ΟἿν.; οὐ οἰοτί Ῥβουδοδγοι γα Περὶ σοφίας] ἴῃ Βοίμον Εἰσαγωγὴ μουσικὴ Ὀοὶ 
ῬοτΡῆγτ. ἴῃ ῬίΟΪ. 8 ῃ. 216 [ὡς φησιν ὃ δημόχριτος, ἐκδοχεῖον μύϑων οὖσα (ἡ 
ἀκοή) μένει τὴν φωνὴν ἀγγείου δίκην --Ξ Θρ. 28, ὃ (8. 5. 410, 21) ἐχόοχεῖα δὲ μύ- 
ϑὼν ταὶ, Θαίοη, φαοὰ ορέ. τηρᾶ. 1 δ, 1 ΜᾺ}).; Ἑτοϊδη, τ. 86,18 ΚΙ. οἰοτ ἄρῃ 
ἅϊοσοα ΑΠπδηρ ἢ. 26, 21, ποῦ αἰ Βιϊοῖθ. Ζυν οἰ! μας ἰδὺ Βοχίομαηρς το Ζοὶῦ- 
Δίου ἄθ8 ΑΕ βίμοποβ [Α 1, 38] τὸ ορ. 1). Υε!. ὕβομου Ερὶῖο}. 8. 818 π. 18. Ὀΐθβοσ 
Βυἰοίβο σοῖο Κοηηΐ χυγᾶῦ οἰηΐρο βου θη ἀθ8 ΗΙΡροΚγαΐθθ, ἀΐθ οὐ δουρὶ! θοῦ, 
ΔΌΘΣ γϑυτη θα Π6}} οὶ πο 65 Πϑοιηοκυϊίοβ, Ὑ ΘΙ ἢν βἰπὰ αἴ ἀὐνείροη Βοχιθμπηρθη 
αι βοῖηθ ᾿οθοηβυιηβίξηᾶθ, βοηίοηζθη πηᾶ Βοι νυ θη ἄθῃ ἀδηηδὶ8β νουτγοϊ θέρη 
ψηθη Θπἰποιητηθη, ἰῇ ἄθπθὰ Διο Ὀογοϊί ΗΙρροκΚγαΐθθ οἷηθ στοϑημαῖτο ΒΟ}16 
βρίϑιυ [νϑὶ. Αἰμοποᾶον 5. 361, 28, ῬὨΐοΣ 3. 3710, 16]. ἘΔ1}15 αἴθ ΒΘ 6] ορρ. 10. 
18. 28 [Ζ. 84. 46. 410, 8] ἄοπὶ Καίλϊορθ ἀθβ ΤὭΏγαβυ"οβ αἰτοκὶ οὔθν ἱπάϊγοκί 

οι θη ἤθη [Μ 6888 ἀγαίεα 8. 181 35], σῦγχαο αἷθ Ἐπ βίθπηρ ἀἴθβον Βτθῖο 

δυΐ αἷο Μ|ϊΐο οὔδν ἀδ8 Επᾶθ ἀθ5 1. Ζα γῆ. εἰχίουε, ἘΔ}18 ἔθγπον βθηθος θρ. 79, 14 

φμανιάϊι υἱδοθαΐι" Χογ6 Τλοηιοογ ξιι8. (πμτ οἷ Ὀἷ8 ΗἸΡροΚτγαΐοβ αἴθ ΜΕ σσοΣ 
οἶπθβ Ὀρββούθη ὈΘΙΘῃγ 6) δὰ8 ἄρῃ Βυίοίδη σοβοῃὄρίς μδιίθ (γγχ88 816}. πίοης βοῦν 
Ὀοτγοΐίβθη 18880), νυνὔσγαθ ἀἷθ Ἐπ βίθῃπηρ πηΐοῦ ΝΟΙΤῸ δησζαβοίζθη οὶ, ὑγ πὶϊ βίο ἢ 

αϊο ἄοοιι ΤΟΝ 418 παῖν ΥΥΙμθὰηρ σὰ ἀοηκοπᾶρ Εχππάπηρ 465 ΝιηθηΒ Ῥαδένιϑ 
(Δάγοβϑαῦ νοῦ θρ. 1] σις νουγῖρο, τνθπη ἀδιπιπΐου ἄθγ ὈΘΚδηηΐο ΤὭγαϑθα ζΖὶ 
γουβίομοι νᾶτο. 16 Ναϊνοίδιε αἀἴοβου Νδιηθηροθαην παῦ ἴῃ θη ίοηψδῖοϑ υοὴ 
Ἡαϊϊοαγηαβ8 60. 18, ἀοΥΓ ἄοο! ῬΟῺΩΙ δὴ ἄρῃ ροξοϊοσίοη ἩΠΟΙΟΥ ου ΘΓ 50]} 
ΓΜ άτοκβ ϑψηιν, αα εριδέοϊοργ. ὃ. 48], πῃ ον ἘϊηΓσυηρ οἰμθ8 Κδηΐρθ ᾿εριοίγοϑ 
ΘΡΡ. θ. 24 υπὰ ἀο85 Κγαίοιιαϑ, οἷπθ8 ΝΔΟΒΚΟμιτηθη 68 ὈΘΚαηπΐοη ππίον ΜΙΓγα- 

ἀδίοβ Ἰοθοπάρῃ Ἐϊϊζοίοιηθη Κυδΐθῃδβ, βουνῖθ ἴῃ ἄρῃ δ! γοίοθη ἀθαάδηκοηίοβὶρ- 
Κοίου. ἀθὺ Οοιηροβίοι ἴμν Οοροηβόϊοκ, Ὁϊ6 βρυδοῦθ {τρσι (το βίον Βο- 
τ μπηρ᾽, αἴθ Ἀγ μδίβοῃθ 188 ἀπα αἷθ ϑρυϑο 116 ἀθ8 Το ο Καῖ χὰ ϑυτοίοῆθη, θη 

Ομδγακίοσ ἄον Ἰζ αἰβουζοῖς, Αὔββοὺ οἰπίσθη δυΐροίθβθηθη ΟἹ ββοη ἰδὲ ηἰοἐβ θουΐ, 
δῖ τὐρηϊρβίθη ἴῃ ΟΥ̓ ΘΌΒΟΒ ΤΟΙ ]ΘΏ6ἢ ΘΡ. 28 [8. 5. 410, 8], αἴο ὈΪΒΠοΥ ἀπθοᾶάοηκ- 

Ποἢ 415 Εὐπάρτιθο ἀρ κυ ἄβοιμου ΕὙαρτηθηΐο ἀπβσοθοαΐοε τνογάθη ἰβί. 
ἢ. Βτρροσα. 10 [ΓΧ 8221, ζητεῖ ὁὲ ὃ ἀνὴρ καὶ Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου 

καὶ γράφει ταῦτα. 
8. -- 11 1Χ 856061,1 περὶ μανίης, ἔφη [πᾶτι]. γράφω ὌροκΚι] .. . τί 

περὶ μανίης γράφεις; -- τί γάρ, εἶπεν, ἄλλο πλὴν ἥτις τε εἴη καὶ ὅχως 
ἀνϑρώποισιν ἐγγίνεται καὶ τίνα τρόπον ἀπολωφέοιτο᾽ τώ τε γὰρ ζῶια ταῦτα 
ὁχόσα, ἔφη, δρῆις, τούτου μέντοι γε ἀνατέμνω εἵνεχα οὐ μισέων ϑεοῦ ἔργα, 
χολῆς δὲ διζήμενος φύσιν χαὶ ϑέσιν. οἶσϑα γὰρ ἀνθρώπων παρακοπῆς ὡς 
αἰτίη ἐπὶ τὸ πολὺ αὕτη πλεονάσασα. 

4. -- -- ΠΧ 868 1.1] μούνη δ᾽ αἴσϑησις ἀνθρώπον ἀτρεκείηε διανοίης 
τηλαυγῆς τό τε ἐὸν χαὶ τὸ ἐσόμενον προορεομένη. δυσαρεστεῦνται πᾶσι καὶ 
πάλιν τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμπελάζονται [νεὶ. 5. 481, 10]. 

ὅ. --- 18 ΠΧ 880 1,1] ἐτυγχάνομεν [Πϑιηο κι.) δὲ τότε περὶ κόσμου δια- 
ϑέσιος καὶ πολογραφίης ἔτι τε ἄστρων οὐρανίων ξυγγῤάφοντες ... ὁκόσα 
γὰρ ἰνδαλμοῖσι διαλλάττοντα ἀνὰ τὸν ἠέρα πλάζει ἡμέας [νΕ]. 8. 388, 16], 
ἃ δὴ κόσμωι ξυνεώραται καὶ ἀμειψιρυσμιῆις ἐόντα τέτευχε, ταῦτα νόος 
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ἐμὸς φύσιν ἐρευνήσας ἀτρεχέως ἐς φάος ἤγαγεν. μάρτυρες δὲ τουτέων βίβλοι 
ὑπ᾽ ἐμοῖο γραφεῖσαι. 

θ, - 28 [ΓΧ 8392 1.] δΔδημόχριτος Ἱπποκράτει περὶ φύσιος ἀνϑρώ πον. 
χρὴ πάντας ἀνθρώπους ἰητρικὴν τέχνην ἐπίστασϑαι, ὦ Ἱππόχρατες 

(χαλὸν γὰρ ἅμα καὶ ξυμφέρον ἐς τὸν βίον), τουτέων δὲ μάλιστα τοὺς παιδείας 

χαὶ λόγων ἴδριας γεγενημένους" ἱστορίην σοφίης γὰρ δοχέω ἰητρικῆς ἀδελφὴτ 
καὶ ξύνοιχον. “σοφίη μὲν γὰρ ψυχὴν ἀναρίεται παϑέων, ἰητρικὴ δὲ νούσους 
σωμάτων ἀφαιρέεται᾽ [ναὶ. ἔτ. 81). αὔξεται δὲ νόος παρεούσης ὑγείης, ἣν 
χαλὸν προνοέειν τοὺς ἐσϑλὰ φρονέοντας" ἕξεως δὲ σωματικῆς ἀλγεούσης οὐδὲ 
προϑυμίην ἄγει νόος ἐς μελέτην ἀρετῆς" νοῦσος γὰρ παρεοῦσα δεινῶς ψυχὴν 
ἀμαυροῖ, φρόνησιν ἐς συμπαϑείην ἄγουσα. φύσιος δὲ ἀνϑρωπίνης ὑπογραφὶ͵ : 
ϑεωρίην ἔχει τοιήνδε ὃ μὲν ἐγχέφαλος φρουρέει τὴν ἄχρην τοῦ σώματος. 
ἀσφάλειαν ἐμπεπιστευμένος, ὑμέσι νευρώδεσιν ἐγκατοιχέων, ὑπὲρ ὧν ὀστέων 

διπλῶν φύσιες ἀναγχαίαι ἀρηρυῖαι δεσπότην φύλαχα διανοίης καλύπτουσι» 

ἐγχέφαλον, τριχῶν εὐχοσμίαι χρῶτα κοσμεῦσαι. τὸ δὲ τῶν ὀμμάτων δρη- 
τιχὸν ἐν πολυχίτωνι φωλεῦον ὑγροῦ ἐνσταϑείαι ὑπομετώπωι κοιλασίηι ἐνί- 
ὄρυται᾿ ϑεωρίης δὲ αἴτιον ἀχριβὴς [δὲ] χόρη φίλαχα ταρσὸν εὐχαιρίηι ὑὕπο- 
μένει. διπλοῖ δὲ ῥώϑωνες, ὀσφρήσιος ἐπιγνώμονες, διορίζουσιν ὀφϑαλμῶν 
γειτνίην. μαλαχὴ δὲ χειλέων ἁφὴ στόματι περιπτυσσομένη, ῥημάτων αἴσϑη- 
σιν ἀχριβῆ τε διώρϑρωσιν παρέσχηχε χυβερνωμένη. γένειον δὲ ἀχροτελὲς χαὶ 
χελύνειον γόμφοις συνηρμοσμένον. ἐχόοχεῖα δὲ μύϑων ὦτα δημιουργὸς ἀνέ- 
φιγεν, οἷς ἐπεὼν ὃ ϑυμὸς οὐχ ἀσφαλὴς διήκονος ἀλογιστίης γίνεται. λαλιῆς 
μήτηρ γλῶσσα, ψυχῆς ἄγγελος, πυλωρεῦσα τὴν γεῦσιν, ὀχυροῖς ὀδόντων ϑριγ- 

κοῖσι πεφρού ρηται. βρόγχος δὲ καὶ φάρυγξ ἡρμοσμένοι ἀλλήλοις γειτνιῶσι»" 

ὃ μὲν γὰρ ἐς χέλευϑον πνεύματος, ὁ δὲ ἐς βυϑὸν χοιλίης τροφὴν προπέμπει 

λάβρον ὠϑεύμενος. χωνοειδὴς δὲ χαρόίη βασιλίς, ὀργῆς τιϑηνός, πρὸς πᾶσαν 
ἐπιβουλὴν ἐνδέδυχε ϑώραχα. ϑαμιναὶ δὲ πνευμόνων σήραγγες ἠέρι διοδεύίμεναε, 
φωνῆς αἴτιον πνεῦμα τίχτουσιν. τὸ δὲ χορηγὸν αἵματος χαὶ μεταβάλλον 
εἰς τροφὴν σὺν λοβοῖς πολλάχις κοίληι περιπλόοις ἐστὶ ἧπαρ ἐπιϑυμίης αἴτιον. 
χολὴ δὲ χλωρὴ πρὸς ἥπατι μένουσα, καὶ διαφϑορὴ σώματος ἀνϑρωπηΐου ὑὕπερ- 
βλύσασα γίνεται. βλαβερὸς δὲ σώματος ἀνθρωπίνου καὶ ἀνωφελὴς ἔνοικος 
σπλὴν ἀπέναντι εὕδει πρᾶγμα μηδὲν αἰτούμενος. μέση δὲ τουτέων χορηγεῖ 
πανδέχτειρα χοιλίη, κἄτ᾽ εὐνάζεται διοιχέουσα τὴν πέψιν. ἔνοχα δὲ κοιλίης, 
συνϑέσιος δημιουργίηι συνδονεύμενα, εἱλεῖται περὶ κοιλίην ἔντερα, λήψιος καὶ 

ἀποκρίσεως αἴτια. δίδυμοι δὲ νεφροὶ ἰσχίοισιν ἐνηδρασμένοι καὶ ἡμφιεσμένοι 

δημῶι, οὔρων ἐχχρίσιος οὐκ ἀλλότριοι πεφύχασιν. χύριος δὲ ἁπάσης κοιλίης 
ἃ χαλούμενος ἐπίπλους γαστέρα πᾶσαν ἐμπεριείληφε, μόνου σπληνὸς ἄτερ. 
ἑξῆς νευρώδης χύστις ἰσχίωι στόμα ἐνηόρασμένη, συμπεπλεγμένων ἀγγείων, 
οὔρων ἐχχρίσιος αἰτίη γίνεται. ἡ δὲ γειτνιῶσα ταύτηι μήτηρ βρεφέων, ἡ (δει- 
νὸν ἄλγος) τῶν ἐν γυναικὶ μόχϑων μυρίων παραιτίη μήτρη πεφώλευχεν" ἢ 
πυλωρὸς μυχοῖς ἰσχίων βράσασα σὰρξ σφίγγεται νεύροισιν, ἐκ δὲ πλήϑους 
ἐχχέουσα γαστρὸς φύσιος, ἐκ τόχου προνοίης. ἐκ δὲ σώματος χρεμαστοὶ 
ἐχτὸς οἰκίην νέμονται ἐχγόνων χτίσται ὄρχεις, πουλυχίτωνες ἐόντες" εὔνοον 
ἥβη [ἐπίσειον, αἰοβδίοτὶ ἃ. ἡβη}} ἀπὸ φλεβέων τε καὶ νεύρων πλέγμα οὔρων 
ὄχχυσιν ποιεύμενον, συνουσίης ὑπουργόν, φύσιος ὕπο δεδημιούργηται, ϑρι- 
ξὴν ἥβης πυχαζόμενον. σχέλη δὲ χαὶ βραχίονες καὶ τὰ προσηρτημένα 

τουτέοισιν ἄχρα, διηκχονίης πᾶσαν ἀρχὴν συνηϑροισμένα ἔχοντα » νεύρων 
ἀσφαλῆ λειτουργίην τελέουσιν. ἡ δὲ ἀσώματος ἐν μυχοῖς φύσις ἐξέτευξε 
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παντάμορφα σπλάγχνων γένη, ἃ δὴ ϑάνατος ἐπισταϑεὶς ὠχέως ἔπαυσε λει- 
τουργίης. 

Ἴ. ὅ1ο8Β. ΙΥ̓͂ 108, 81 Ἱππάρχου Πυϑαγορείου ἐκ τοῦ Περὶ εὐ- 
ϑυμέας. 

ὡς πρὸς τὸν ξύμπαντα αἰῶνα ἐξετάζοντι βράχυτατον ἔχοντες οἱ ἄνϑρω- 
ποι τὸν τᾶς ζωᾶς χρόνον, κάλλιστον ἐν τῶι βίωι οἱονεί τινα παρεπιδημίαν 

ποιησοῦνται ἐπ᾿ εὐθυμίαι καταβιώσαντες. ταύταν δὲ ἕξοντι μάλιστα πάντων 
ἀρχιβῶς ἐπιστάμενοι καὶ ἐπεγνωχότες ἑαυτούς, ὅτι ἐντὲ ϑνατοὶ καὶ σάρχινοι, 
εὐαδίχητον καὶ φϑαρτὸν κεχτημένοι σῶμα, καὶ πάντων {τῶνν) χαλεπωτάτων 
αὐτοῖς ἐπιχρεμαμένων μέχρις ἐσχάτας ἀναπνοᾶς. καὶ πρᾶτον γ᾽ ἐπένϑωμεν 
ἐπὶ τὰ συμβαίνοντα" περὶ τὸ σῶμα πλευρίτιδες περιπλευμονίαι φρενίτιδες πο- 
ὁάγραι στραγγουρίαι δυσεντερίαι ληϑαργίαι ἐπιληψίαι σηπεδόνες, ἄλλα μυρία" 
περὶ δὲ τὰν ψυχὰν πολλῶι μείζονα καὶ χαλεπώτερα" πάντα γὰρ τὰ κατὰ τὸν 
βίον ἄϑεσμα, καχά, παράνομα καὶ ἀσεβήματα, ἐκ τῶν χατὰ τὰν ψυχὰν παϑη- 
μάτων ἐντί. διὰ γὰρ τὰς παρὰ φύσιν ἀμέτρους ἐπιϑυμίας πολλοὶ εἰς ἄχα- 
τασχέτους ὁρμὰς ἐξώχειλαν, χαὶ οὔτε τᾶς ἐκ τῶν ϑυγατέρων οὔτε τᾶς ἐκ τῶν 
ματέρων ἀνοσιωτάτας ἡδονᾶς ἀπέσχοντο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πατροχτονίαι παρε- 
γένοντο, καὶ πολλοὶ τὰ ἴδια τέχνα κατέσφαξαν. τί λέγω τὰ ἀπὸ τῶν ἐχτὸς 

ἐπηρτημένα καχά, τὰς ἐπομβρίας χαὶ αὐχμώς, ὑπερβολὰς χαυμάτων, ὑπερβο- 
λὰς ψύξιος, ὥστε πολλάκις ἐχ τᾶς κατὰ τὸν ἀέρα ἀνωμαλίας λοιμὸν τε χαὶ 
λιμὸν γίγνεσθαι καὶ ποικιλίαν παντοδαπῶν συμπτωμάτων χαὶ ὅλας πόλεις 
ἐρημοῦσϑαι; πολλῶν οὖν τοιούτων ἐπικρεμαμένων μήτε ταῖς κατὰ τὸ σῶμα 
εὐαμερίαις ποτέχοντες σεμνυνόμενοι ἐπαιρώμεϑα, αἵ τινες ὀλίγω πυρετῶ ἐπι- 
γενομένω ἀνϑέων τρόπωι συντόμως μαραίνοντι, μήτε ταῖς ἐχτὸς νομιζομέναις 
εὐτυχίαις, αἱ καὶ αὐταὶ πολλάχις τάχιον ἀπόλλυσϑαι ἢ γίνεσϑαι πεφύχαντι" 
πάντα γὰρ ταῦτα, ἀστατά τε καὶ ἀβέβαια εὐρίπου τρόπον, ἐν πολλαῖς χαὶ 
ποικίλαις μεταβολαῖς γινόμενα παρειλήφαμεν, χαὶ οὐδὲν αὐτῶν μένον οὐδὲ 
ἀχίνητον οὐδὲ βέβαιον οὐδὲ ἀναφαίρετον. διὸ ταῦτα μὲν ἐνθυμηϑέντες, 
(χέρδος δὲ) νομίζοντες, εἰ τὰ παρεόντα καὶ δεδομένα καὶ τὸν ἐλάχιστον χρό- 
γον διαμεῖναι δύναιτο, ἐν εὐθϑυμίαι διάξομεν γενναίως φέροντες τὰ προσπί- 
πτοντα. νῦν δὲ πολλοὶ πάντα τὰ ὑπὸ φύσιος καὶ τύχας παρεόντα χαὶ δεδο- 
μένα αὐτοῖς ἐπὶ τὸ βέλτιον προαναπλάσαντες καὶ οὐχ οἷα ἔστι λογισάμενοι, 
ἀλλ᾽ οἷα ἐπ᾿ ἄκρον ἐπιτυγχανόμενα δύναται γενέσϑαι, ἄφνω στερόμενοι πολ- 
λοῖς καὶ μεγάλοισι καὶ ἀϑέσμοις χαὶ ἀνοήτοις χαχοῖς καταφορτίζοντι τὰν 

ψυχάών᾽ καὶ οὕτω συμβαίνει αὐτοῖς πιχρότατον ἔχεν τὸν βίον καὶ χαλεπώτα- 
τον. ταῦτα δὲ γίνεται ἐπί τε ἀποβολαῖς χρημάτων ἢ φίλων ϑανόντων ἢ 
τέχνων ἢ τινων ἄλλων τῶν νομιζομένων τιμιωτάτων ἦμεν. εἶτα χλαίοντες 
χαὶ ὀδυρόμενοι λέγοντι αὑτοὺς μόνους ἀτυχεστάτους χαὶ κακοδαίμονας, οὐ 
μεμναμένοι ὅτι καχὰ ταὐτὰ καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἐγένοντο χαὶ νῦν γίνονται, 
οὐδὲ δυνάμενοι χατανοῆσαι τὸν τε τῶν παρεόντων βίον χαὶ τὸν τῶν προεξ- 
εσταχότων ἐν ὅσαις συμφοραῖς χαὶ χαχῶν τρικυμίαις χαὶ νῦν ἐντὶ πολλοὶ χαὶ 

πρὸ τοῦ ἐγένοντο. ἐπιλογισάμενοι οὖν ὅτι πολλοὶ ἀποβαλόντες χρήματα 
ὕστερον διὰ τὰν τῶν χρημάτων γενομέναν ἀπωλειαν αὐτοὶ περιεσώϑησαν, ἢ 
ληισταῖς διὰ τοῦτο μέλλοντες περιπεσεῖν ἢ τυράννωι" πολλοὶ δὲ φιλήσαντές 
τινας καὶ καϑ᾽ ὑπερβολὴν εὐνοήσαντες ἐν τῶι μετέπειτα χρόνωι μεγάλως ἐμί- 
σησαν᾽ ἃ δὴ πάντα ἀναλογισάμενοι ἐκ τὰς παραδεδομένας ἁμῖν ἱστορίας, καὶ 
μαϑόντες ὅτι καὶ ὑπὸ τέχνων χαὶ φίλων μάλιστα φιληϑέντων πολλοὶ ἀπώ- 
λοντο, καὶ ἀντιπαραβάλλοντες τὸν ἑαυτῶν βίον πρὸς τὸν τῶν πρασσομένων 
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φαυλότερον, καὶ τὰ προσπίπτοντα ἀνϑρώπινα νομίζοντες χαὶ μὴ μόνοις συμ- 
βαίνοντο, εὐθυμότερον διάξομεν. οὐδὲ γὰρ ϑέμις ἄνϑρωπον μὲν ὄντα τὰ 
τῶν ἀλλοτρίων συμπτώματα εὔφορα νομίζειν, ἀλλ᾽ (οὐ τὰ ἴδια χάδεα, ἐδόντα 
ὅτι πολλαὶ χᾶρες κατὰ πάντα τὸν βίον πεφύχαντι. οἱ δὲ χλαίοντες καὶ 
χατοδυρόμενοι, πρὸς τῶι μηδ᾽ ἡντινοῦν ὠφέλειαν τῶι ἀπολομένωι ἢ τῶε ἀποι- 
χομένωι περαίνεσϑαι, ἐς μέζονα παϑήματα τὰν ψυχὰν ἐλαύνοντι, μεστὰν πολ- 
λῶν καὶ φαύλων φυσιωμάτων οὐσαν. προσήχει οὖν ἐχνίπτοντας χαὶ ἐνα- 
χαϑαίροντας ἀπορρύπτεσϑαι πάσαις μηχαναῖς τὰς ἐγχατεσχιρωμένας χηλῖδας 

τῶι κατὰ φιλοσοφίαν λόγωι. ποιήσομεν δὲ τοῦτο ἀντεχόμενοι φρονήσιος καὶ 
σωφροσύνας καὶ μεταποιούμενοι κα “ κα τοῖς παρεοῦσι καὶ μὴ πολλῶν ὀρεγό- 
μενοι. οἱ γὰρ ἄνϑρωποι τὰ πολλὰ παρασχευαζόμενοι, ὡς οὐχ ἔστι ζῆν μετὰ 
τὸν τᾶς ζωᾶς χρόνον ε κ - ἄξεστι γενέσϑαι ε - κα χρησώμεϑα παρουσίαι τῶν 
ἀγαϑῶν, ἐχ δὲ τᾶς φιλοσοφίας καὶ λαβρότερον ἀπληστευσώμεϑα" ἀπληστευό- 
μενοι γὰρ τῶν ἐκ φιλοσοφίας χαλῶν χαὶ σεμνῶν, χαὶ τᾶς ἐχ τῶν φαύλων 
ἀπολυϑησόμεϑα ἀπληστίας. 

ὅ06. ΝΕ ΑΚ. 
1. Ετβ. Ρ. Ε. ΧΙΝ 11,10 [88 βοίηριῃ ναϊρἄτγοη δίορτ. Οοπιροηάϊατη, πϊοδὲ 

ΑΥΒΟΟΚΙΘΑ) Παρμενίδης" τούτου Μέλισσος, οὗ Ζήνων, οὗ Δεύχιππος, οὗ Δημό- 
χριτος, οὗ Πρωταγόρας χαὶ Νεσσᾶς" τοῦ δὲ Νεσσᾶᾷ Μητρόδωρος, οὗ δΔιο- 

γένης, οὗ ᾿Ανάξαρχος" ᾿Αναξάρχου δὲ γνώριμος γέγονε Πύρρων. 

2. Ῥιοσ. ΙΧ ὅ8 (ΑΠπΑΧΑΙΟΝ 08) διήχουσε Διογένους τοῦ Σμυρναίου, ὃ [ΒΡ] 

δὲ Μητροδώρου τοῦ Χίου, ὃς ἔλεγε μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ εἰδέναι ὅτι οὐδὲν οἷδε. 
Μητρόδωρον δὲ Νεσσὰᾶ [ΒΡ] τοῦ Χίου, οἱ ὁὲ ημοχρίτου φασὶν ἀχοῦσαι. 
θο. Νπιθ νγοϊβί πίοῃῦ δῖ ΟἾἾο8. [Ὑ) ΟΥγΘοΒ! αηρ; ταϊῦ Μοίτοαοτοβ ], Βοπάθσγῃ δαΐ 
᾿ΑΒάοτα, ἰπ ἄδθββθη Νἅο ἀοΥ Νϑαβοβ (Νοϑίοβ) ἰπβ ΜΌΟΥ ΠΙοββί, 

57. ΜΕΤΕΟΘΟΒΟΞ ΟΝ ΟΗΙΟΒ. 
Α. ΠΕΒΕΝ ΝῺ ΤΠΕΉΗ ΒΕ. 

1. Ομ. ΒΟ. 1 14 Ρ. 358 Ρ. [Ὁ.. 244. 601] Δημοκρίτου ὁὲ ἀχουσταὶ Πρω- 
ταγόρας ὁ ᾿Αβδηρίτης καὶ ΝΜ. ὁ ὁ Δῖος, οὗ Διογένης ὁ Σμυρναῖος, οὗ ᾿νάξαρ- 
χος, τούτου δὲ Πύρρων, οὗ Ναι σιφάνης᾽ τούτου φασὶν ἔνιοι μαϑητὴν Ἐπίχου- 

ρον γενέσϑαι.. ὅστρ. 8. ν. Πύρρων. - διήχουσε Βρύσωνος... . εἶτα ᾿ἀναξάρχου 

τοῦ ητροδώρον μαϑητοῦ τοῦ Χίου, οὗ διδάσκαλος ἦν Μητρόδωρος [Δημό- 
χριτὸος νοῦ. Κ βίου] ὁ ᾿Αβδηρίτης. Μ εἷ. ο. ὅθ ἡ. 2. 

ἢ. ΑἘτ.1 8, 11 [Ὁ.. 288] . Θεοκρίτου Χίος τὰ ἀδιαίρετα καὶ τὸ χενὸν. 
ϑστρ. Θεύχριτος Χῖος ῥήτωρ μαϑητὴς Μἥβητροδώρου τοῦ Ἰσοχρατικοῦ. 1δ8ὲ ἀἴθδοΓ 
Μ. ἀουβοὶ θοῦ 

8. ΤΉΒΟΡΗΕ. ῬΊΙΣΒ. ΟΡ. ἔν. 8 [5 πὴρ]. Ῥἢγβ. 28, 217) καὶ Μ. δὲ ὁ Χῖος ἀρχὰς 
σχεδόν τι τὰς αὐτὰς τοῖς περὶ Δημόκριτον ποιεῖ, τὸ πλῆρες χαὶ τὸ κενὸν τὰς 

πρώτας αἰτίας ὑποϑέμενος, ὧν τὸ μὲν ὄν, τὸ δὲ μὴ ὃν εἶναι περὶ δὲ τῶν 

ἄλλων ἐδίαν τινὰ ποιεῖται τὴν μέϑοδον. Υρ)]. ΟἸεμΜμ. ϑγοῦν. ὅ, 66 ἢ. ὅΤ}Ὀ, 
4, [ὀΡχ1.] βίτομι. 11 [Ὁ. 682] . ὃ Χῖος αἰδιον εἶναί φησι τὸ πᾶν, ὅτε 

» : , - 4 » γι « , [ », » ᾿ 

εἰ ἣν γενητόν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἂν ἦν᾿ ἄπειρον δέ, ὅτι ἀΐδιον" οὐ γὰρ ἔχειν 
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αρχὴν ὅϑεν ἤρξατο οὐδὲ πέρας οὐδὲ τελευτήν" ἀλλ᾽ οὐδὲ χινήσεως μετέχειν 
τὸ πᾶν. χκινεῖσϑαι γὰρ ἀδύνατον μὴ μεϑιστάμενον" μεϑίστασϑαι δὲ ἀναγχαῖον 
ἤτοι εἰς πλῆρες ἢ εἰς κενόν. ε κα πυχνούμενον δὲ τὸν ἀέρα ποιεῖν νεφέλας 
εἶτα ὕδωρ, ὃ καὶ κατιὸν ἐπὶ τὸν ἥλιον σβεννύναι αὐτόν, καὶ πάλιν ἀραιούμε- 
νον ἐξάπτεσϑαι [ν6]. Ερίοατ. ΘΡ. 2, 92. 96 Ρ. 39, 10. 42, 4 ὕ5.1. χρόνωι δὲ πήγνυ- 
σϑαι τῶι ξηρῶι τὸν ἥλιον καὶ ποιεῖν ἐχ τοῦ λαμπροῦ ὕδατος ἀστέρας, νύχτα 
τε χαὶ ἡμέραν ἐκ τῆς σβέσεως καὶ ἐξάψεως καὶ καϑόλου τὰς ἐχλείψεις 
ἀποτελεῖν. 

ὅ. ΞΊΜΡΙ, ΡὮγ8. 1121, 21 [νϑῖτη. 88 ΤΏΘΟΡὮΓ. Ρῃγ8. ΟΡ.} ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ χρό- 
γου δοχοῦσι λέγειν γεγονέναι τὸν κόσμον ᾿ἀναξαγόύρας τε καὶ ᾿Αρχέλαος χαὶ Π. 
ὁ Χίος [ποις ἄθν ΔΙ ΡΒΑΚΟΠΟσ, ἄον ἴῃ ἃ. Ρ]δο. πίοης γογκοιημῦ; ἀ85 ΕὈΙροηᾶθ 
(8. 5. 318, 20) σοιδῦ πὰσ δυῦ Απᾶχ. ὑπᾶὰ Ατοθοὶ].]. 

θ. ΑΞΕτ.1 ὅ, 4 [Ὁ. 292] Ἡ. ὁ χαϑηγητὴς Ἐπικούρου [ἀΐοβοῖθ Ὁπροπδαΐρ- 
Κοὶξ ΠΊ1, 8] φησὶν ἄτοπον εἶναι ἐν μεγάλωι πεόίωι ἕνα στάχυν γενηϑῆναι καὶ 
ἕνα χόσμον ἐν τῶι ἀπείρωι. ὅτι δὲ ἄπειρος [ἄπειροι Μοὶποκο)] χατὰ τὸ πλῆ- 
ϑος, ὁῆλον ἐκ τοῦ ἄπειρα τὰ αἴτια εἶναι. εἰ γὰρ ὃ κόσμος πεπερασμένος, 
τὰ δ᾽ αἴτια πάντα ἄπειρα, ἐξ ὧν ὅόε ὁ κόσμος γέγονεν, ἀνάγχη ἀπείρους 
εἶναι" ὅπου γὰρ τὰ αἴτια ἄπειρα, ἐχεῖ καὶ τἀποτελέσματα. αἴτια δὲ ἤτοι αἱ 
ἄτομοι ἢ τὰ στοιχεῖα. 

1. -- ΠΗ 1, 8 [Ὁ. 8321] 4. καὶ ᾿Ἐπίχουρος καὶ ὃ τούτου χαϑηγητὴς Μ. ἀπεί- 
ρους χόσμους ἐν τῶι ἀπείρωι κατὰ πᾶσαν περίστασιν ἱπεριαγωγὴν ϑ'ἴ00.1. 

8. Κ';ΓΡΙ,. Ῥθγ8. 648, 14 χαὶ ἔξω τοῦ κόσμου [πϑπι]. χενὸν εἶναι], ὅπερ 
ὀῆλον ὅτι τόπος μὲν οὐχ ἂν εἴη, αὐτὸ δὲ καϑ᾿ αὑτὸ ὑφέστηκε. ταύτης δὲ τῆς 
δόξης γέγονε καὶ Μ΄. ὃ Χῖος. αὶ. ς. δὅ4 Α 20 58. 361, 89. 

9, ΑΕτ. ΠΊΤ, 1 (Ὁ. 346] . ἅπαντας τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
προσλάμπεσϑαι. ϑιοΙ ΒΡ; ον Ῥ]δποίθῃ 8. 5. 19 ἢ. 18. 

10. -- --- 18,2 [Ὁ. 8417] ΠΗ. τῶν δρωντων ὀφθαλμῶν μετὰ δέους καὶ 

χαταπλήξεως εἶναι στιλβηδόνας [πᾶτῃ]. τοὺς Διοσκούρους. 

11. --- --- 20, 8 [Ὁ.349}10] Παρμενίδης καὶ Μ. πύρινον ὑπάρχειν τὸν ἥλιον. 
20, 6 [Ὁ. 3494) Ἀναξαγόρας δημόχριτος Μ. μύδρον ἢ πέτρον διάπυρον. 
5, ΟΌΘΩ 5. 819, 40; 856,88. 8384, 12. 

12. --- -- 21, ὅ [Ὁ. 358] (Δοπ) Θαλῆς πρῶτος ἔφη ὑπὸ τοῦ ἡλίου φω- 
τίζεσϑαι.. . Π. ὁμοίως. 

18. --- ΠῚ 1, 8 [Ὁ. 365] . διὰ τὴν πάροδον τοῦ ὑλίου [π8π|]. γίνεσθαι 
τὸν γαλαξία»ν}" τοῦτον γὰρ εἶναι τὸν ἡλιακὸν κύχλον. 

14. --- --- 2, 10 (Ὁ. 861) (βἰογπβοι παρ η) Π. τὴν εἰς τὰ νέφη τοῦ ἡλίου 
βίαιον ἔμπτωσιν πολλάκις σπινϑηρίζειν. ᾿ 

18. --- --- 8 (περὶ βροντῶν, κεραυνῶν, πρηστήρων) ὃ 8 [Ὁ. 868] ΠΗ͂. ὅταν εἰς 
νέφος πεπηγὸς ὑπὸ πυχνότητος ἐμπέσηι πνεῖμα, τῆι μὲν συνϑραύΐσει τὸν κτύπον 
ἀποτελεῖ, τῆι δὲ πληγῆι καὶ τῶι σχισμῶι διαυγάζει, τῆι δ᾽ ὀξύτητι τῆς φορᾶς προσ- 
λαμβάνον τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητα κεραυνοβολεῖ, τοῦ ὁὲ χεραυνοῦ τὴν 
ἀσϑένειαν εἰς πρηστῆρα περιίστησιν. 

16. -- -- 4,3 [Ὁ. 311] Ἡ. ἀπὸ τῆς ὑδατώδους ἀναφορᾶς ὑπὸ τοῦ ἀέρος 
συνίστασϑαι τὰ νέφη. , 

11. --- -- ὅ, 12 [Ὁ. 814; πδοῦ ΤὨΘορμν.] ΗΠ. ὅταν διὰ νεφῶν ἥλιος δια- 
λάμψηι, τὸ μὲν νέφος χυανίζειν, τὴν δ᾽ αὐγὴν ἐρυϑραίνεσϑαι. ϑσποι,. ΑΒΑΤ. 
Ῥ. ὅ16 Μ885885 [Ὁ. 2831; ΤὭΘΟΡἢν. δὰβ Ῥοβοὶ.} ἢ. τὴν ἦἧριν αἰτιολογῶν φησιν" 
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ὅταν ἐξ ἐναντίας τῶι ἡλίωι συνσταϑῆι νέφος πεπυχνωμένων, τηνιχαῦτα 
ἐμπιπτούσης τῆς αὐγῆς τὸ μὲν νέφος φαίνεται χυανοῦν διὰ τὴν χρᾶσιν, τὸ δὲ 
περιφαινόμενον τῆι αὐγῆι φοινικοῦν, τὸ δὲ ὃν κάτω λευχόν. τοῦτο εἶναι 
ἔϑεσαν ἡλιαχὸν φέγγος. 

18. ΔΕτ. ΠΤ (περὶ ἀνέμων) ὃ 8 [Ὁ. 8315] Η. ὑδατώδους ἀναϑυμιάσεως 
διὰ τὴν ἡλιαχὴν ἔχχαυσιν γίνεσϑαι δρμὴν πνευμάτων ϑείων ϑερμῶν] τοὺς 
δὲ ἐτησίας πνεῖν τοῦ πρὸς ταῖς ἄρχτοις παχυνϑέντος ἀέρος ὑποχωροῦντι τῶι 
ἡλίωι χατὰ τὴν ϑερινὴν τροπὴν ἐπισυρρέοντος. 

19. ΑἸξχ. Μοίθοσ. ῥ. 67, 17 Ηαγά. (δὺὑ8 ΤΠΘΟΡ ταδί Ῥῆγβ. ον. ἔγ. 28]: 
τρίτη δὲ δόξα περὶ ϑαλάσσης ἐστὶν ὡς ἄρα τὸ ὕδωρ τὸ διὰ τῆς γῆς διηϑού- 
μενον χαὶ διαπλῦνον αὐτὴν ἁλμυρὸν γίνεται τῶι ἔχειν τὴν γῆν τοιούτους χυ- 
μοὺς ἐν αὑτῆι᾽ οὗ σημεῖον ἐποιοῦντο τὸ χαὶ ἅλας ὀρύττεσϑαι ἐν αὐτῆι καὶ 
νέίτρα᾽ εἶναι δὲ καὶ ὀξεῖς χυμοὺς πολλαχοῦ τῆς γῆς. ταύτης πάλιν τῆς δόξης 
ἐγένετο ᾿Αναξαγόρας τε χαὶ Μ. Απτ. ΠΙ 16 (περὲ ϑαλάσσης πῶς συνέστη καὶ 
πῶς ἐστι πιχρά) ὃ ὅ [Ὁ. 8382] Ἦ. διὰ τὸ διηϑεῖσϑαι διὰ τῆς γῆς μετειληφέναι 
τοῦ περὶ αὐτὴν παχέος χαϑάπερ τὰ διὰ τῆς τέφρας ὑλιζόμενα. Υρὶ. οθΘη 
5. 46 ἡ. 33 ξΆ υπὰ 822, 89. 

40. ΑἘτ. Π1 9, ὅ [Ὁ. 8316] ΜΗ. τὴν μὲν γὴν ὑπόστασιν εἶναι καὶ τρύγα 
τοῦ ὕδατος, τὸν δὲ ἥλιον τοῦ ἀέρος. ; 

21. --- --- 16, 0 [Ὁ.. 380] (Εγα ΒΘ Ὀ θη) ΠΗ. μηδὲν ἐν τῶι οἰχείωι τόπωι σῶμα 

χινεῖσϑαι, εἰ μή τις προώσειεν ἢ καϑελχύσειε χατ᾽ ἐνέργειαν. διὸ μηδὲ τὴν γῆν 
ἅτε δὴ κειμένην φυσικῶς κινεῖσθαι, τόπους δέ τινας αὐτῆς κα κ νοστεῖν τοῖς 
ἄλλοις. ϑΈκΕσ. ἢ. αυδοβο 119,1 Μείγοάονιν Ομ... αὐάΐανιιϑ. .. αἀἰοὶξ: ἱφμο- 
μιοῦο ομηιὶ ἴηι ἀοἴλο οαπέαπέ, υοα ἐπ 06» ἐοΐιηι. οὐηι φμιαάαηιὶ αἀἰβοιιβδίοηθ ρεγομνγΥὶΐ 
α΄ γεϑοπαΐ οἔ ἑαπι ἰευϊέεν τεοέα ἑαηῖθη οἰγοιηνῖξ ἤθη βῖπα ἐαοΐις εἴμ ἐμηεμξιφιο, 
φιο ἵποῖιιϑα ε8[: 80 δροϊιποαγινε διε ἐογγα ροποηίμεηι υαϑέϊέαϑ παδεὲ αὐγὰ διμλεγη, 
χυοην βιηνΐ αἰΐιι8 διιρογῈ ἱηποϊθη8 ρεγοιιϑδὶξ, ασὶίαξ πον αἰϊέον φμαηι {{Πππα, ἀε 
φιῖδιιϑ Ῥαιϊῖο απές γοὐιϊ, ὑπαρῖα ὑπ ϊίο οἰαηιονε βομμογινΐ 

22. ΑἘτ. ΓΥ͂ 9, 1 [Ὁ. 396] Δημόχριτος, Μ., Πρωταγόρας, Πλάτων ψευδεῖς 
εἶναι τὰς αἰσϑήσεις. 

28, ΕΡΙΡΗΑΝ. δᾶν. δου. ΠΠ 2, 9 (Ὁ. 690, 86] ΤΙ. ὁ Χῖος ἔφη μηδένα μηδὲν 
ἐπίστασϑαι, ἀλλὰ ταῦτα, ἅ δοχοῦμεν γινώσχειν, ἀκριβῶς οὐχ ἐπιστάμεϑα οὐδὲ 
ταῖς αἰσϑήσεσι δεῖ προσέχειν" δοχήσει γάρ ἐστι τὰ πάντα. 

24. Απιβτοοι,. Ὁ. Επ5. Ρ. Ἐ. ΧΙΥ͂ 20, 1 ἔνιοι μέντοι φασὶ χαὶ τὸν Ὅμηρον 
αἰνίττεσθαι τὸ τοιοῦτο πάντων ἀποφαίνοντα τὸν ὨΩχεανὸν ἀρχήν, ὡς ἐν 
ὀύσει τῶν πραγμάτων ὄντων᾽ ὧν δ᾽ ἴσμεν ἔοιχε μὲν καὶ Μ. ὁ Χίος τὸ αὐτὸ 
τοῦτο λέγειν, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀντιχρύς γε Πρωταγόρας ὃ ᾿Αβδηρίτης. 

25. ϑεχτ. Μιδί!. ΥΠ 81. 88 [νεὶ. ἃ 48] οὐχ ὀλίγοι δὲ ἦσαν... οἱ καὶ τοὺς 
περὶ Μητρόδωρον καὶ ᾿ἀνάξαρχον, ἔτι δὲ Μόνιμον, φήσαντες ἀνηιρηχέναι τὸ 
κριτήριον, ἀλλὰ Μητρόδωρον μὲν ὅτι εἶπεν “οὐδὲν ἴσμεν οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
ἔσμεν ὅτι οὐδὲν ἴσμεν [ναὶ]. Β 11. ῬΗπορεμ. ΒΠοῦ. ἔγ. πο, 8, 1 (1 169 β5αᾶ- 
88) οὐ γὰρ ἂν χατ᾿ ᾿Αἰν]αξαίγόραν φ)]ήσαι τις ἀχολούϑωϊς πᾶν] ὑπάρχειν 
ἐν παντί οὐδ᾽ ἀν) κατὰ τὸ[ν] Χεῖον Μητίρόδωρονὶ ὁμολογώιη τῶι μὴ [εἰδέϊναι 
μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο. 
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Β. ΕΒΑΘΜΕΝΤΕ. 

ΜΗΤΡΟΏΩΡΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ. 

1. Οἷο. Δλ6. ργ. Π 28, 78. [πϑοὰ Τϑηιοκυὶ 5, 5, 484,25] ἐς χωΐ δισιο 
»παχίηι6 65 αὐπήγαίι8 ΟΠ Ἀ]οίγοάογις ἐπὶο ἰγὲ φμὶ δε θὲ 

παέμγα ἵπόρο, ἱμψιΐέ, δον 6 ποϑ ϑοϊανιθπο αἰϊψωϊα απ πὶ ὶϊ δοϊπηνμδ, πὸ 

ἑα ἐρϑιῖη φιϊάθηι πθϑοὶγὸ αἰ δοῖγ 6 δοὶγ 6 ποϑ, πδῸ οπιπίπο οἰέπο αἰ απ 

πἰλὲὶ! οἰ. Ἔσυ8. Ρ. Ἐς ΧΙΥ͂ 19, 8 [118 βοίπϑηι δίοστ. Οοταροη.} ἕπδται 
τούτοις [ἄθῃ Ατίδερρθϑοσι] συνεξετάσαι χαὶ τοὺς τὴν ἐναντίαν βαδί- 
σαντας καὶ πάντα χρῆναι τειστεύειν ταῖς τοῦ σώματος αἰσϑήσεσιν 

ὁρισαμένους, ὧν εἶναι ητρόδωρον τὸν Χῖον χαὶ Πρωταγόραν 
τὸν ᾿Αβδηρίτην. τὸν μὲν οὖν ητρόδωρον 4ημοχρίτου ἔφασαν 
ἀκηκοέναι" ἀρχὰς δὲ ἀποφήνασϑαι τὸ πλῆρες καὶ τὸ χενόν, ὧν τὸ 
μὲν ὄν, τὸ δὲ μὴ ὃν εἶναι. γράφων γέ τοι Περὶ φύσεως εἰσβολῆι 
ἐχρήσατο τοιαύτηι᾽ “οὐδεὶς ἡμῶν οὐδὲν οἶδεν οὐδ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο, πότερον οἴδαμεν ἢ οὐχ οἴδαμεν {οὐδ᾽ ὅλως πό- 
τερον ἔστι τι ἢ οὐχ ἔστιν»). ἥτις εἰσβολὴ καχὰς ἔδωχεν ἀφορ- 
μὰς τῶι μετὰ ταῦτα γενομένωι Πύρρωνι. προβὰς δέ φησιν ὅτι 
Ὡ, ἱπάντα ἐστίν, ὃ ἄν τις νοήσαι΄᾽. Υαὶ. 5. 412, 22. 474,40. 48. 

1. ΝΙοπιαπα μέθυ ὑπ8 το 88 ἰγρθηά δένγαβ, ποῦ οἰμπηδὶ ἀβ8, οὐ Ὑ]ῦ 

ϑἔναβ τ ββθη οὗθυ πἰο 8 πίββθη, ζοᾶθυ ρου βαιρι, ΟὉ 68 ϑένγαβ ρίϑοι οἄδθὺ 
πἰομέβ ρίθῦ. 

2. ΑΙ1ο5 ἰδὲ ἀπ8, ψὰ5 ἰθὺ δἰπζβϑὶπθ βἰορ ἀθηκθὴ Κβηη. 

ὅ8. ΒΙΟΘΟΈΝΕΒ ΟΝ ΞΒΜΥΉΝΑ. 
ι. 5. Εστϑ. 5. 412,19. Ὁτοσ. ἄ45. Ζ. 21; ΟἸξμ. ἄδβ. Ζ. 29. 

ἢ. ΕΡΙΡΗΑΝ. δᾶν. δου. ΠῚ 2, 9 ἢ, 17 [Ὁ.. 591] Διογένης ὃ Σμυρναῖος, χατὰ 
δέ τινας Κυρηναῖος, τὰ αὐτὰ τῶι Πρωταγόραι ἐδόξασε. 

ὅ9. ΑΝΑΧΑΒΟΗΟΚ. 
Α. ΙΕΒΕΝ ὉΝῸ ΓΠΕΗΒΕ. 

1. Ῥιιοα, ΓΧ δ8---8ὺ ᾿ἀνάξαρχος ᾿Αβδηρίτης. οὗτος διήκουσε Διογένους 
τοῦ Σμυρναίου" ὃ δὲ Μητροδώρου τοῦ Χίου, ὃς ἔλεγε μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ εἰδέναι 
ὅτι οὐδὲν οἶδε. ητρόδωρον δὲ Νεσσᾷ τοῦ Χίον, οἱ δὲ Δημοχρίτον φασὶν 
ἀκοῦσαι. ἃ δ᾽ οὖν ᾿Ανάξαρχος καὶ ᾿Αλεξάνδρωι συνῆν χαὶ ἤχμαζε κατὰ τὴν 
δεχάτην χαὶ ἑχατοστὴν ὀλυμπιάδα (340---381] χαὶ εἶχεν ἐχϑρὸν Νικοχρέοντα 
τὸν Κύπρου τύραννον᾽ καί ποτε ἐν συμποσίωι τοῦ ᾿Αλεξάνόρου ἐρωτήσαντος 
αὐτόν, τί ἄρα δοκεῖ τὸ δεῖπνον, εἰπεῖν φασιν" “ὦ βασιλεῦ, πάντα πολυτελῶς" 
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ἔδει δὲ λοιπὸν χεφαλὴν σατράπου τινὸς παρατεϑεῖσϑαι᾽ ἀπορρίπτων προς 
τὸν Νιχοχρέοντα. ὃ δὲ μνησιχαχήσας μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ βασιλέως ὅτε 
πλέων ἀχουσίως προσηνέχϑη τῆι Κύπρωι ὃ ᾿Ανάξαρχος. συλλαβὼν αὐτὸν καὶ 
εἰς ὅλμον βαλὼν ἐχέλευσε τύπτεσϑαι σιδηροῖς ὑπέροις. τὸν δὲ οὐ φροντίσαντα 
τῆς τιμωρίας εἰπεῖν ἐχεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον" ἱπτίσσε, πτίσσε τὸν ᾿ἀναξάρχου 
ϑύλαχον, ᾿Ανάξαρχον δὲ οὐ πλήττεις []. πτίσσεις, ναὶ. π. 137. χελεύσαντος δὲ 
τοῦ Νιχοχρέοντος καὶ τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐχτμηϑῆναι, λόγος ἀποτραγόντα 
προσπτύσαι αὐτῶι. χαὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως (ἔχον [Απίὶ. Ρ. ΥἹὯΙ 133]: 

πτίσσετε, Νιχοχρέων, ἔτι χαὶ μάλα᾽ ϑύλαχός ἐστι᾿ 
πτίσσετ᾽ " ̓ἄναάξαρχος δ᾽ ἐν Διός ἐστι πάλαι. 

χαὶ σὲ διαστείλασα γνάφοις ὀλίγον() τάδε λέξει 
ῥήματα Φερσεφόνη" ᾿ἔρρε μυλωϑρὲ κακέ: 

οὗτος διὰ τὴν ἀπάϑειαν χαὶ εὐχολίαν τοῦ βίου Εὐδαιμονικὸς ἐχαλεῖτο- 
καὶ ἦν ἐκ τοῦ ῥάιστου δυνατὸς σωφρονίζειν. τὸν γοῦν ᾿Αλέξανόρον οἰόμενον 
εἶναι ϑεὸν ἐπέστρεψεν᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἔκ τινος πληγῆς εἶδεν αὐτῶι χαταρρέον 
αἷμα, δείξας τῆι χειρὶ πρὸς αὐτόν φησι τουτὶ μὲν αἷμα χαὶ οὐκ ἐχὼρ οἷός 
πέρ τε ῥέει μαχάρεσσι ϑεοῖσι.᾽ 

Πλούταρχος [8. 8. 411, 1] δ᾽ αὐτὸν ᾿Αλέξανδρον τοῦτο λέξαι πρὸς τοὺς 
φίλους φησίν. ἀλλὰ καὶ ἄλλοτε [8. 5. 418, 16] προπίνοντα αὐτῶι τὸν Ἀνά- 
ξαρχον δεῖξαι τὴν κύλιχα καὶ εἰπεῖν" 

βεβλήσεταί τις ϑεῶν βροτησίαι χερί. 
2. Ῥιοσ. ΙΧ 61 Πύίρρων Ἠλεῖος ... ἤκουσε Βρύσωνος τοῦ [ἢ Νιοίσϑολο) 

Στίλπωνος, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, εἶτα ᾿Αναξέρχου ξυνακολουϑῶν παν- 
ταχοῦ, ὡς καὶ τοῖς Γυμνοσοφισταῖς ἐν Ἰνδίαι συμμῖξαι καὶ τοῖς Μάγοις . .. 
ἐχπατεῖν τε αὐτὸν χαὶ ἐρημάζειν, σπανίως ποτ᾽ ἐπιφαινόμενον τοῖς οἶχοι. 
τοῦτο δὲ ποιεῖν ἀχούσαντα Ἰνδοῦ τινος ὀνειδίζοντος ᾿Αναξάρχωι, ὡς οὐχ ἂν 
ἕτερόν τινα διδάξαι οὗτος ἀγαϑόν, αὐτὸς αὐλὰς βασιλικὰς ϑεραπείων. ἀεί τε 
εἶναι ἐν τῶι αὐτῶι καταστήματι, ὥστε εἰ καί τις αὐτὸν καταλίποι μεταξὺ λέ- 
γοντα, αὑτῶι διαπεραίνειν τὸν λόγον, καίτοι χεχινημένον τέως τῆι ἐννεότητι. 
πολλάκι, φησί (Απροποβ ν. Καγγβί. 5. 85 ὙΥ1]181}.], χαὶ ἀπεδήμει, μηδενὶ προει- 
πών, καὶ συνερρέμβετο οἷστισιν ἤϑελεν. χαί ποτ᾽ ᾿Αναξάρχον εἰς τέλμα ἐμπε- 
σόντος, παρῆλϑεν οὐ βοηϑήσας" τινῶν δὲ αἰτιωμένων, αὐτὸς ᾿Ανάξαρχος ἐπ΄ - 
νει τὸ ἀδιάφορον χαὶ ἄστοργον αὐτοῦ. Υρὶ. ο. δὅ1, 1. 

8. Ῥαστ. ΑΙοχ. ὅ2 [8118 ΗοτΡΡΟΒ, ἀο. 5ἰοῖι δυῇ ἄθηῃ Βοος ἀ685 βίγοῖθο 8, 

ΨοΥοβοῚΒ 465 Κ δ! ΠΙβίμθπθ8, 8ὴ Ασίβϑιοΐοίοβ θοχίθης, ν9]. ο. δ4 Δηἢ] (80 ΚΙ οἰτοβ 

Τοῦ) Καλλισϑένης μὲν ἠϑιχῶς ἐπειρᾶτο χαὶ πράιως ὑποδυόμενος τῶι λόγωε 
καὶ περιιὼν ἀλύπως λαβέσϑαι τοῦ πάϑους, ὃ δὲ ᾿άνάξαρχος ἰδίαν τινὰ πορευό- 
μενος ἐξ ἀρχῆς ὁδὸν ἐν φιλοσοφίαι καὶ δόξαν εἰληφὼς ὑπεροψίας καὶ ὀλιγω- 
ρίας τῶν συνήϑων εὐϑὺς εἰσελϑὼν ἀνεβόησεν" “οὗτός ἐστιν ᾿Αλέξανόρος, εἰς ὃν 
ἡ οἰχουμένη νῦν ἀποβλέπει" ὃ δὲ ἔρριπται κλαίων ὥσπερ ἀνδράποδον ἀνϑρώ- 
πων νόμον καὶ ψόγον δεδοικώς, οἷς αὐτὸν προσήκει νόμον εἶναι χαὶ ὅρον 
τῶν διχαίων, ἐπείπερ ἄρχειν χαὶ κρατεῖν νενίχηχεν, ἀλλὰ μὴ δουλεύειν ὑπο 
κενῆς δόξης κεκρατημένον. οὐχ οἶσϑα, εἶπεν, ὅτι τὴν Δίχην ἔχει πάρεδρον 
ὃ Ζεὺς καὶ τὴν Θέμιν, ἵνα πᾶν τὸ πραχϑὲν ὑπὸ τοῦ κρατοῦντος ϑεμιτὸν ἦε 
χαὶ ὀίχαιον; τοιούτοις τισὶ λόγοις χρησάμενος ὃ ᾿Ανάξαρχος τὸ μὲν πάϑος 
ἐχούφισε τοῦ βασιλέως, τὸ δὲ ἦϑος εἰς πολλὰ χαυνότερον καὶ παρανομώτερον 
ἐποίησεν, αὑτὸν δὲ δαιμονίως ἐνήρμοσε καὶ τοῦ Καλλισϑένους τὴν ὁμιλίαν 
οὐδὲ ἄλλως ἐπίχαριν διὰ τὸ αὐστηρὸν οὖσαν προσδιέβαλε. λέγεται δέ ποτε 
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παρὰ δεῖπνον ὑπὲρ ὡρῶν χαὶ χράσεως τοῦ περιέχοντος λόγων ὄντων τὸν 
Καλλισϑένην μετέχοντα δόξης τοῖς λέγουσι τἀκεῖ μᾶλλον εἶναι ψυχρὰ καὶ 
δυσχείμερα τῶν ᾿Ἑλληνιχῶν, ἐναντιουμένου τοῦ ᾿ἀναξάρχου καὶ φιλονιχοῦντος 
εἰπεῖν" “ἀλλὰ μὴν ἀνάγχη σοι ταῦτα ἐχείνων ὁμολογεῖν ψυχρότερα" σὺ γὰρ 
ἐχεῖ μὲν ἐν τρίβωνι διεχείμαξες, ἐνταῦϑα ὁὲ τρεῖς ἐπιβεβλημένος δάπιδας χα- 
τάχεισαι᾽. τὸν μὲν οὖν Ἀνάξαρχον χαὶ τοῦτο προσπαρώξυνε. 

4, --- --- 28. Ὅροι οῖβ ἐχὼρ κτλ. [8. 4160, 16] βργαοῖ ἄογ Κδηὶϊρ 580] 8ι. 
ἐπεὶ δὲ μεγάλης ποτὲ βροντῆς γενομένης χαὶ πάντων ἐχπλαγέντων ᾿Α. ὁ σο- 
φιστὴς παρὼν ἔφη πρὸς αὐτόν ἱμή τι σὺ τοιοῦτον ὃ τοῦ Διός;, γελάσας 
ἐχεῖνος" “οὐ βούλομαι γάρ, εἶπε, φοβερὸς εἶναι τοὶς φίλοις ὥσπερ σύ με κε- 
λεύεις ὃ χαταφαυλίζων μου τὸ δεῖπνον, ὅτι ταῖς τραπέζαις ἐχϑύας ὁρᾶις ἐπι- 
χειμένους, οὐ σατραπὼν χεφαλάς. τῶι γὰρ ὄντι λέγεται τὸν ᾿Ανάξαρχον ἰχϑυ- 
δίων Ἡφαιστίωνι πεμφϑέντων ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὸν προειρημένον ἐπιφϑέγ- 
ξασϑαι λόγον, οἷον ἐξευτελίζοντα καὶ χατειρωνευόμενον τοὺς τὰ περίβλεπτα 
μεγάλοις πόνοις χαὶ κινδύνοις διώχοντας, ὡς οὐδὲν ἢ μιχρὸν ἐν ἡδοναῖς καὶ 

ἀπολαύσεσι πλέον ἔχοντας τῶν ἄλλων. αὶ. ϑαΐγτοβ Ὁ. Αἴδοη. ΥἹ 2560; ᾿ἄνά- 
ξαρχὸν φησι τὸν εὐδαιμονικὸν φιλόσοφον ἕνα τῶν ᾿Αλεξάνδρου γενέσϑαι χο- 
λάχων καὶ συνοδεύοντα τῶι βασιλεῖ, ἐπεὶ ἐγένετό ποτε βροντὴ χτλ. Ῥυστ. 
ΑἸοχ. νἱγέ. 1, 40 ᾿. 3318) ὅτε τὸν μὲν ἁρμονιχὸν [Εὐδαιμονικὸν Ζ6|16γ] ᾿ἀνά- 
ξαρχον ἐντιμότατον τῶν φίλων ἐνόμιζε [ΑἸοχδηαοΙ]. 

δ. ΑΒΕ. Απδῦ. ΙΥ͂ 9, 1 εἰσὶ ὁὲ οἱ λέγουσιν ᾿Ανάξαρχον τὸν σοφιστὴν ἐλ- 
ϑεῖν μὲν παρ᾽ ᾿Αλέξανδρον χληϑέντα ὡς παραμυϑησόμενον᾽ εὑρόντα δὲ χεί- 
μενον χαὶ στένοντα ἐπιγελάσαντα ἀγνοεῖν, φάναι, διότι ἐπὶ τῶιόε οἱ πάλαι 
σοφοὶ ἄνδρες τὴν Δίχην πάρεδρον τῶι διὲ ἐποίησαν ὡς ὅ τι ἂν πρὸς τοῦ Διὸς 
χυρωϑῆι, τοῦτο ξὺν δίκηι πεπραγμένον" καὶ οὖν χαὶ τὰ ἐκ βασιλέως μεγάλου 
γιψνόμενα δίχαια χρῆναι νομίζεσθαι, πρῶτα μὲν πρὸς αἰτοῦ βασιλέως ἔπειτα 
πρὸς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. ταῦτα εἰπόντα παραμυϑήσασϑαι μὲν ᾿Αλέξαν- 
ὅρον ἐν τῶι τότε χαχὸν δὲ μέγα, ὡς ἐγώ φημι, ἐξεργάσασϑαι ᾿Αλεξάνδρωι 
καὶ μεῖζον ἔτι ἢ ὅτωι τότε ξυνείχετο" εἴπερ οὖν σοφοῦ ἀνδρὸς τήνδε ἔγνω 
τὴν δόξαν ὡς οὐ τὰ δίχαια ἄρα χρὴ σπουδῆι ἐπιλεγόμενον πράττειν τὸν βα- 
σιλέα, ἀλλὰ ὅτι ὧν καὶ ὅπως οὖν ἐκ βασιλέως πραχϑῆι, τοῦτο δίχαιον νομί- 
ζειν. ἐπεὶ καὶ προσχυνεῖσϑαι ἐθέλειν ᾿Αλέξανδρον λόγος “κατέχει, ἐὺς οὐχ ἐν- 
δεῆσαι δὲ οὐδὲ πρὸς τοῦτο αὐτῶι τοὺς κολακείαι ἐς αὐτὸ ἐνδιδόντας, ἄλλους 

τέ τινας χαὶ δὴ καὶ τῶν σοφιστῶν τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ᾿ἀνάξαρχόν τε καὶ Ἦγιν 

᾿Αργεῖον ἐποποιόν. 
θ. --- - 10, δ ὑπὲρ δὲ τῆς προσχυνήσεως ὅπως ἡναντιώϑη ᾿Αλεξάνδρωι 

χαὶ τοιόσδε κατέχει λόγος. ξυγκεῖσϑαι μὲν γὰρ τῶι ᾿Αλεξάνόρωι πρὸς τοὺς 

σοφιστάς τε καὶ τοὶς ἀμφ᾽ αὐτὸν Περσῶν χαὶ Μήδων τοὺς δοκιμωτάτους 
μνήμην τοῦ λόγου τοῦδε ἐν πότωι ἐμβαλεῖν᾽ ἄρξαι δὲ τοῦ λόγου ᾿άνάξαρχον, 
ὡς πολὺ δικαιότερον ἂν ϑεὸν νομιζόμενον ᾿Αλέξανδρον Διονύσου τε καὶ Ἡρα- 
κχλέους, μὴ ὅτι τῶν ἔργων ἕνεχα ὅσα καὶ ἡλίκα καταπέπρακται Ἀλεξάνδρωι, 
ἀλλὰ καὶ ὅτι Διόνυσος Θηβαῖος μὲν ἦν οὐδέν τι προσήχων Μακεδόσι, χαὶ 

Ἡρακλῆς ᾿Αργεῖος οὐδὲ οὗτος προσήχων ὅτι μὴ κατὰ γένος τὸ ᾿Αλεξάνδρου" 

Ἡρακλείδην γὰρ εἶναι ᾿Αλέξανδρον" Μακεδόνας δὲ αὖ τὸν σφῶν βασιλέα δι- 
χαιότερον ϑείαις τιμαῖς χοσμοῦντας. καὶ γὰρ οὐδὲ ἐχεῖνο εἶναι ἀμφίλογον 

ὅτι ἀπελϑόντα γε ἐξ ἀνθρώπων ὡς ϑεὸν τιμήσουσι" πόσωι δὴ δικαιότερον 
ζῶντα γεραίρειν ἤπερ τελευτήσαντα ἐς οὐδὲν ὄφελος τῶι τιμωμένωι. ο. 1ῖ 

λεχϑέντων δὲ τούτων τε καὶ τοιούτων λόγων πρὸς ᾿Αναξάρχον τοὺς μὲν 
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418 ὅ9. ΑΝΑΧΑΝΟΗΟΒ 

μετεσχηχότας τῆς βουλῆς ἐπαινεῖν τὸν λόγον καὶ ἤδη ἐϑέλειν ἄρχεσϑαι τῆς 
προσχυνήσεως᾽ τοὺς Μαχεόόνας δὲ τοὺς πολλοὺς ἀχϑομένους τῶι λόγωι σιγῆι 
ἔχειν. Καλλισϑένην δὲ ὑπολαβόντα᾽ “᾿Αλέξανδρον μέν, εἰπεῖν, εὖ ᾿Ανάξαρχε, 
οὐδεμιᾶς ἀνάξιον ἀποφαίνω τιμῆς ὅσαι ξύμμετροι ἀνϑρώπωι κτλ. Ὅσαι. 
ΥΙΠ ὅ, 8 Ασὶθ φιιϊάονι Ανγρίυιιϑ, ρεδείριογης οαγηέπε Ῥοϑὲ Ομοογίϊιινη, σογμλιίον, 
δὲ εα διοια Οἷεο. .. ᾿ὲ ἑώρα σαοίμνς, 41 αρονἱοδατέ Ηεγομίοηισιο εἰ Ῥαΐγεηι [Ὰ- 
δεν οἱ οὐρα Ῥοϊϊιοο Οαϑίογενι ποῦο ταρηιίγυδ οοδδγ 8 6886 ἰαοίαϑαπί. 

1. ῬΗπόνεμ. ἐθ νἱϊβ ΓΚ [ἀοτροτ Οονεπιοηπί, Μονινηδϑον. 411] ο. δ... οὐχ 
εἰχῆε δέ, ἀλλὰ συνπαρατιϑεὶς ἐντέχνως τῶι δάχνοντι τὸ γλυχύ, οἷον μιγνύων 
ἔπαινον ζωρότερον ἐλάττονι ψόγωι καὶ συνχατάϑεσιν ἀντιλογίαι, καϑάπερ 
τοιοῦτος (᾿Αρίστιππος (Ἶ ἢ ὃν φ)ασί τινες {τῶν γλυχεῖ δαψιλεστέρωι χρώ" 
μενον τοιοῦτον (γενέσθαι) ᾿Ανάξαρχον κ - εκ. 6. 8 τοῦτο τοῖς ἀπὸ Διός" 
Διόνυσος μὲν γὰρ ἔχαιρε Σατύροις, Ἡρακλῆς δὲ Κέρχωψιν. ἔστιν δ᾽ ὅτε καὶ 
διερεϑισϑεὶς μὲν ἐπίχρανεν, ἑαυτοῦ δὲ μνησϑεὶς ἐγλύχανεν, ὡς {τ)ὸ ῥηϑὲζν 
β)αλόντος αὐτὸν ὑβριστικώτερον (δυδροίδιοη μήλοις τοῦ βασιλέως, ὅτ᾽ ἀπεί- 
λησεν) ἐπαράμενος τὸ ποτήριον" ᾿βεβλήσεταί τις ϑεῶν βροτησίαι χερί᾽. ὅπ 
Ἀπῇ, ἃ. Οὐ]. 6 ναὶ. ῬΙαῦ. 46 δά]. οὐ δ. 18. Ρ. 60 Β. Ριχγσ. ᾳφαδοβὲ, οοῦν, ΓΧ 1,3 
Ρ. ϑ1.Α χαὶ ᾿Α. ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου μήλοις βαλλόμενος παρὰ δεῖπνον, ἐπαναστὰς 

καὶ εἰπών ᾿βεβλήσεται --- γερί΄. Υεὶ. 8. 4160, 19. 
8. ΔΕ, Υ. Η. ΙΧ 81 ᾿4. ὃ ἐπικληϑεὶς Εὐδαιμονικὸς κατεγέλα ᾿Αλεξάνδρου 

ἑαυτὸν ἐχϑεοῦντος. ἐπεὶ δὲ ἐνόσησέ ποτε ᾿Α., εἶτα προσέταξεν αὐτῶε ὁ ἰατρὸς 
ῥόφημα σχευασϑῆναι, γελάσας ὃ ᾿Α4. τοῦ μέντοι ϑεοῦ ἡμῶν᾽ εἶπεν “ἐν τρυ- 
βλίου ῥοφήματι αἱ ἐλπίδες κεῖνται. 

9. Ατηξν. ΧΙ ρΡ. 8458Β περὲ ὁ᾽ ᾿Αναξάρχου Κλέαρχος ὃ Σολεὺς ἐν πέμ- 
ὃ πτωι Βίων [ΕἘῊ6 11 808 ἔτ. 14] οὕτω γράφει" “τῶι Εὐδαιμονικῶι καλουμένοι 

᾿ἀναξάρχωι διὰ τὴν τῶν χορηγησάντων ἄγνοιαν [1]. ἄνοιαν) περιπεσούίσης ἐξου- 
σίας γυμνὴ μὲν ὠινοχόει παιδίσχη πρόσηβος ἡ προχριϑεῖσα διαφέρειν ὥραι 
τῶν ἄλλων, ἀνασύρουσα πρὸς ἀλήϑειαν τὴν τῶν οὕτως αὐτῆι χρωμένων ἄχρα- 
σίαν. ὁ δὲ σιτοποιὸς χειρῖδας ἔχων καὶ περὶ τῶι στόματι κημὸν ἔτριβε τὸ 
σταῖς, ἵνα μήτε ἴδρως ἐπιρρέοι μήτε τοῖς φυράμασιν ὁ δον ἐμπνέοι.᾽ 

10. Τύμον. ἔν. δ8 [Ῥοθί, ΡῈ]. ἔν. 5. 199]: 

ἔν δὲ τὸ ϑαρσαλέον τε καὶ ἐμμανές, ὅππηι ὀρούσαι, 
φαίνετ ᾿Αναξάρχου κύνεον μένος ὃς ῥὰ καὶ εἰδώς, 
ὡς φασαν, ἄϑλιος ἔσχε" φύσις δέ μὲν ἔμπαλιν ἦγεν 
ἡδονοπλήξ, ἣν πλεῖστοι ὑποτρείουσι σοφιστῶν. 

11. Ῥαστν. σδηπα. 8ῃ. 4, Ρ. 400) ᾿Αλέξανόρος ᾿Αναξάρχου περὶ κόσμων 
ἀπειρίας ἀκούων ἐδάκρυε καὶ τῶν φίλων ἐρωτώντων ὅ τι πέπονϑεν, “οὐχ ἄξιον, 
ἔφη, δακρύειν, εἰ κόσμων ὄντων ἀπείρων ἑνὸς οὐδέπω κύριοι γεγόναμεν; 

12. ὅ1Ὲ 8. ΧΙΠῚ ῥ. 594 ἐχεῖνος [ΑἸοχαπάθι] γὰρ χατὰ συγγενείας ἀνα- 
νέωσιν ὥρμησε προνοεῖν αὐτῶν [ἅδ᾽ ΠΟΙ νγοσϑα ἀοΥ Ὑ υτγδηίβομαῖε ἄθγ Αἷδ- 
κίάθη αἱ ᾿Απάγοπιδο 6) ἅμα καὶ φιλόμηρος ὦν" φέρεται γοῦν τις διόρϑωσις 

τῆς Ὁμήρου ποιήσεως, ἡ ἐκ τοῦ νάρϑηκος λεγομένη, τοῦ ᾿Αλεξάνδρου μετὰ 

τῶν περὲ Καλλισϑένη χαὶ ᾿Ανάξαρχον ἐπελϑόντος καὶ σημειωσαμένον τινά, 

ἔπειτα καταϑέντος εἰς νάρϑηκα, ὃν ὗρεν ἐν τῆι Περσικῖι γάζηι πολυτελῶς 

χατεσχευασμένον. 
18. Ζα 8. 416, δ: Ομεμ. βίτοπι. Κ᾽ δ1 ῥ. ὅ89. τὰ γὰρ ᾿Αναξάρχου σιωπῶ 

“πτίσσε᾽ ἐπιβοῶντος ἡ τὸν ᾿Αναξάρχου ϑύλακον" Ἀνάξαρχον γὰρ οὐ πτίσσεις᾽, 

ὁπηνίχα πρὸς τοῦ τυράννον ὑπέροις σιδηροῖς ἐπτίσσετο. [Ὁ10] Οοτίπει. 81, 4ὅ. 
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Α. θ--11. ΧΕΒῈΝ ὉΝῸ ΓΕΗΒΕ. ΒΒ, ΕῊ. 1. 479 

Ῥεχπ Θυοᾶ ΟἸΠ. ΡΙῸΒ. Ρ. 402 Μδηρ. Ζυβδπιηιθη πὴϊξ Ζ6Π0 (8. 6. 19. ΧΑ 8. 9], γγο- 
Υτϑῦβ αἴο Κοηζαδίοι Ὀοὶ γ7αι, Μαχ. ΠῚ οχίγ, 4, ἄδι ζυβοῖζί: ηυϊογι αἰργο8 {{|ὰ 
ἤησιια οἰ ἔνι ργίρεϊδ Αἰοσαπαγὶ γορὶθ αὐἀπουϊγαίϊίονιδ βιὰ αἀέξογίἑαβ μαδιεγαΐξ, ἄιυίηὶ 
ἔεν ας οοπαϊοίοηοηνι, πανιξιη ναγίβ, δἰ δυιθηι θιοέμβ, ἐοξίιϑ ἀοηίψιιο νυνὶ παΐιι- 
γαηὶ ργιαεηξἰδϑίηιε οὐ ἐαοιμιἰϑδίηια φαργοηιῖ, 

14. [6Α1,] ἢ. Ρἢ.. 4 (Νἀπηθη ἄθγ ΡΒ] ΟΒορ Βἰβομθη βοκίθη) [1). 602] ἡ δὲ ἐκ 
τέλους ὥσπερ ἡ Εὐδαιμονική" ὁ γὰρ ᾿Ανάξαρχος τέλος τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἀγωγῆς 
τὴν εὐδαιμονίαν ἔλεγεν. 

1δ, --- - Ἰ [Ὁ.. 604] σχεπτικοὺς δὲ Ζήνωνα τὸν ᾿Ελεάτην χαὶ ᾿Ανάξαρχον 
τὸν ᾿Αβδηρίτην χαὶ τὸν ἄγαν ἠχριβωχέναι τὴν ἀπορητικὴν ὑποληφϑέντα 
Πύρρωνα, 

10, βέχτ. δᾶν. τη. Ὑ11 88 (πδοὶ! 5. 414,41] ᾿ἀνάξαρχον δὲ καὶ Μόνιμον ὅτι 
σχηνογραφίαι ἀπείχασαν τὰ ὄντα τοῖς τε κατὰ ὕπνους ἢ μανίαν προσπίπτουσι 
ταῦτα ὡμοιῶσϑαι ὑπέλαβον. 

11. Ἐρίκυνβ Βυίοῖ Πρὸς ᾿Ανάξαρχον [ῥΡΙυΐϊ. «ἂν. Οὐ]. 11 Ρ, 1141.4; ἔτ. 118 
ὕ.} ἰδὺ ποθ δὴ ἄθη Αὐαογίέθῃ σουομύρε. 

Β. “ΝΑΞΑ͂ΡΧΟΥ ΠΈῈΡῚ ΒΑΣΙΖ“ΕΙΑ͂Σ. 

1. Οτξμ. 86. 1 86 Ρ. 331}, εὖ γοῦν καὶ ᾿Α. ὃ Εὐδαιμονικὸς ἐν τῶι Περὲ 
βασιλείας γράφει᾽ ἱ'πολυμαϑείη -- δεξιὸν ὄντα -- ὅρος. ὅσοι δὲ 
καὶ ϑύρηισιν ἀείδουσιν ἢ ἥν πηι πεπνυμένην ἀείδωσιν οὐ τιϑέ- 
μενοι ἐν σοφίηι, γνώμην δ᾽ ἔχουσι μωρίης. ϑ'τ08. ΠΠ (ἔογ.) 84,19 Η, 
᾿Αναξάρχου' “πολυμαϑίη -- δεξιὸν ἄνδρα --- ὅρος. οἱ δὲ ἔξω χαιροῦ 
ῥῆσιν μουσικὴν πεπνυμένως ἀείσουσιν, οὐ παραδέχονται ἐν ἀρ- 
γίη γνώμην αἰτίην δ᾽ ἔχουσι μωρίας. Ὑρὶ. ΑΤΉξν. τη οἢ. Ρ. 4 ὙΥ 680}. 
ἈΠΔΧΑΙΌΝΟΒ βομοίηΐ δου Ἐ ΔΙ ΠΒΈ ΘΠ ῸΒ. δηζαβρίοοη ἰβ. Α 8], νοὶ ἄθι) Αυϊβίοίθ! 95 
βαρίο: λόγωι μὲν ἦν δυνατὸς καὶ μέγας, νοῦν δὲ οὐχ εἶχεν {ὀὈΙαΐ. ΑἸοχ. 54]. 

πολυμαϑίη κάρτα μὲν ὠφελεῖ, χάρτα δὲ βλάπτει 
τὸν ἔχοντα' ὠφελεῖ μὲν τὸν δεξιὸν ἄνδρα, βλάτιτει δὲ 
τὸν ῥηϊδίως φωνεῦντα πᾶν ἔπος χὴν παντὶ δήμωι. χρὴ 
δὲ καιροῦ μέτρα εἰδέναι" σοφίης γὰρ οὗτος ὅρος. οἱ δὲ 
ἔξω καιροῦ ῥῆσιν ἀείδουσιν, κἢν πεπινυμένην ἀείδωσιν, 
οὐ τιϑέμενοι ἐν σοφίηε γνώμην αἰτίην ἔχουσι μωρίης. 

ὕΒΕΒ ΑΒ ΚΟΝΊΟΤΥΟΜ. 

1. ΜΊΟΙ τὰίββθα πέζί γῸ ἢ] βθὴγ, βομδάθὺ δθϑὺ διοῖ βθὴν ἄθῃι, ἀθὺ 

65 διαί, Ἐπ πὔϊχέ ἀθπη ρϑβοιοκίθη Μϑπη, βομαᾶθι αθοὺ ἄθῃ), ον Ἰοιομύ- 
ἔοτιϊρ Ἰο4ο5 οστέ πᾶ νὸν θάθπη ῬΟΡΙΪ απ δαββρυίομῦ. Μδῃ τηὰ88 αἷθ 

Οὕτθηζοι ἀον τἱομέϊροη Ζοὶῦ Κοθηθη, [48 ἰβὺ ἀθγ Μαγκϑίθίῃ ἀθν ὟΥ εἰβῃοὶ!, 
Τλῖο ἔτι πο, πϑῖομο σὰν ΤΠ π:οῖν οἰ Βρυδομ]οίη μου ]θίθυμ, πιδρ 68 δυοῖ α 

οἰοἢ νοτϑιδπαὶρ βοίη, δἰθιθη δος ἄθη ψοσσυτέ ἀοῦ Τμοτμοῖῦ Ζὰ, ἀδ βἷθ 

Ὑ οἰβιοῖν πίοι τοὶ ΚΊαρ οι σὰ νου ηἄθη πίββθῃ. 
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480 60. ΒΕΚΑΤΑΙΟΒ Υ. ΑΒΡΕΒΑ. Α. τ--ὅ. ΓΕΒΕῈΝ ὈΝῸ ΠΕΉΗΒΕ. 

60. ΒΕΚΑΤΑΙ͂ΟΒ ΤΟΝ ΑΒΡΕΒΑ. 
Α. ΓΕΒΕΝ ὕΝῸ ΓΕΗΒΕ. 

1. ϑὅσιν. [808 Ηθβυοὶ.)] Εχαταῖος ᾿Αβδηρίτης φιλόσοφος, ὃς ἐπεκλήϑη χαὶ 
κριτικὸς γραμματιχός, οἷα γραμματικὴν ἔχων παρασχευήν. γέγονε δὲ ἐπὶ τῶν 
διαδόχων. βιβλία αὐτοῦ ταῦτα" Περὶ τῆς ποιήσεως Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου. 

2. ὅτ. ΧΙΨΥ͂ ῥ. θ44 Τήιοι τὴν πόλιν ἐχλιπόντες εἰς Αβόηρα ἀπώιχησαν 
Θραιχίαν πόλιν οὐ φέροντες τὴν τῶν Περσῶν ὕβριν ... πάλιν δ᾽ ἐπανῆλθον 
τινες αὐτῶν χρόνωι ὕστερον. εἴρηται δὲ καὶ περὶ ᾿Απελλιχῶντος ὅτι Τήμος ἦν 
χαχεῖνος" γέγονε δὲ χαὶ συγγραφεὺς Ἑχαταῖος ἐχ τῆς αὐτῆς πόλεως. ϑογΥμκ. 
ᾳ. ἃ. ροτῖορ. 869 ὡς Ἑχαταῖος εἶφ᾽ ὁ Τήιος ([ὕἅθον ἃ. Ὑδηδἰβ]. 

8. θιοα. ΙΧ 69 πρὸς τούτοις [Επτγ]οομοβ, ῬΆ 0) διήχουε τοῦ Πύρρωνος 
Ἑ. τε ὃ ᾿Αβδηρίτης καὶ Τίμων ὃ Φλιάσιος. 

4. [ἔτ 20 Μῦ]ΠοΣ ΕΘ Π 896] ὕτεμ. ϑ8.γ. Π 139 Ρ. 498 Ρ, [8. 8. 404, 15] . δὲ 
αὐτάρχειαν [πᾶπ|]. τέλος ὑπάρχειν]. 

δ. [ἴτ. 21 Μ1 Ῥιστ. αυδοβί. οοῆν. ΓΡ̓ 8, 1 Ρ. 666 Εὶ τῶν νομοϑετῶν τοὺς 
τῆι πολυτελείαι χατὰ χράτος πολεμήσαντας ὁρίσαι μάλιστα τῶν εἰς τοὺς γά- 
μους καλουμένων τὸ πλῆϑὸς. “ὃ γὰρ εἰπών, ἔφη [ϑοβδῖ08], περὶ τῆς αἰτίας 
αὐτῆς τῶν παλαιῶν φιλοσόφων οὐδὲν ἐμοὶ γοῦν χριτῆι πιϑανὸν εἴρηχεν Ἑ. 
ὃ ᾿Αβδηρίτης᾽ λέγει δὲ τοὺς ἀγομένους γυναῖχας πολλοὺς παραχαλεῖν ἐπὶ τὴν 
ἑστίασιν, ἵνα πολλοὶ συνειδῶσι καὶ μαρτυρῶσιν ἐλευϑέροις οὖσι χαὶ παρ᾽ ἐλευ- 
ϑέρων γαμοῦσι. 

Β, ΒΔΑΟΜΕΝΤΕ. 

ΕΚΗΤΑ͂ΙΟΥ ΠΕΡῚ ὙΠΕΡΒΟΡΕΩΝ. 

1 [δ Μ.) ὅτερη. Βυζ. Ἐλίξοια νῆσος Ὑπερβορέων οὐχ ἐλάσσων Σικελίας 
ὑπὲρ ποταμοῦ Καραμβύχα. οἱ νησιῶται Καραμβῦκαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, 
ὡς Ἑ. ὃ ᾿Αβδηρίτης. [6] ὅτε. ΥΠ 299 τὴν παρὰ Θεοπόμπωι Μεροπίδα γῆν, 
παρ᾽ Ἑχαταίωι δὲ Κιμμερίδα πόλιν. 

9 [68] Ριαν. π᾿ ἢ. ΤΡ 94 βορίεηἰγιονα] δ οοοαπβ: Ανεαϊολέιεηι δἰ Η. 

αρρεϊϊαέ α Ῥαγαραπῖδο αππα ψα δομψίμιανι αὐἀϊιὶξ, φιοά πορῖθη εἶμ σορ ἐδ πισμα 
δισηίβοαΐ “οοησεϊαξιηι᾽ [-τὸ μάλχιος]. 

8 [4] ΑΞ. π᾿ ἰδέ. ΧΙ 1 ἀνθρώπων Ὑπερβορέων γένος καὶ τιμὰς ᾿Απόλ- 
λωνος τὰς ἐχεῖϑι ἄιδουσι μὲν ποιηταί, ὑμνοῦσι δὲ χαὶ συγγραφεῖς, ἐν δὲ τοῖς 
καὶ Ἑ. ὁ Μιλήσιος οὔ, ἀλλ᾽ ὁ ̓ Αβδηρίτης. Αοιοβάϊοπϑι ἄον Βοτοδᾶθη. ΑΡΟ ]Οπ8 
Βομνγᾶπο. ὙΕ]. ἔν, ὅδ. 

4 [1] ὅσβου,. ΑΡοχ1,. Π| 615 “. δὲ μέχρι τῶν αὑτοῦ χρόνων εἶναί φησι 
τὸ τῶν Ὑπερβορέων ἔϑνος. Ματϊδηΐο ἀον ἀδποαϊοσίο ἢ. ὅσηοι,. Ῥιυκχρ. ΟἹ. 8, 28 
[8 ΜΆ}1.1. 

δ [2] Ῥιοροκ. 141,1. τῶν γὰρ τὰς παλαιὰς μυϑολογίας ἀναγεγραφότων 
Ἕ. καί τινες ἕτεροί φασιν ἐν τοῖς ἀντιπέρας τῆς [(ελτικῆς τόποις κατὰ τὸν 
ὠχεανὸν εἶναι νῆσον οὐχ ἐλάττω τῆς Σικελίας. ταύτην ὑπάρχειν μὲν χατὰ 
τὰς ἄρχτους, χατοικεῖσϑαι δὲ ὑπὸ τῶν ὀνομαζομένων Ὑπερβορέων ἀπὸ τοῦ 
πορρωτέρω κεῖσϑαι τῆς βορείου πνοῆς" οὖσαν δ᾽ αὐτὴν εὐγειὸν τε καὶ πάμ- 
φορον, ἔτι δ᾽ εὐκρασίαι διαφέρουσαν, διττοὺς κατ᾽ ἔτος ἐχφέρειν χαρπούς. 
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Β. ΕῈ, 1--τ. 481 

2--4 Αροϊ]οουϊθ. Αθατῖβ. φασὶ δὲ χαὶ τὴν σελήνην ἐχ ταύτης τῆς νήσου φαίνε- ὅ 
σϑαι παντελῶς ὀλίγον ἀπέχουσαν τῆς γῆς καὶ τινας ἐξοχὰς γεώδεις ἔχουσαν 
ἐν αὐτῆι φανεράς. λέγεται δὲ “αὶ τὸν ϑεὸν δι᾿ ἐτῶν ιϑ χαταντᾶν εἰς τὴν 
νῆσον, ἐν οἷς αἱ τῶν ἄστρων ἀποκχαταστάσεις ἐπὶ τέλος ἄγονται" καὶ διὰ 
τοῦτο τὸν ἐννεαχαιδεχαετῇ χρόνον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων μέγαν ἴδο ΟἹ ἐνιαυτὸν 
ὀνομάζεσϑαι. κατὰ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν ταύτην τὸν ϑεὸν χιϑαρίζειν τε καὶ 
χορεύειν συνεχῶς τὰς νύχτας ἀπὸ ἰσημερίας ἐαρινῆς ἕως πλειάδος ἀνατολῆς 
ἐπὶ τοῖς ἰδίοις εὐημερήμασι τερπόμενον. βασιλεύειν δὲ τῆς πόλεως ταύτης καὶ 
τοῦ τεμένους ἐπάρχειν τοὺς ὀνομαζομένους Βορεάδας ἀπογόνους ὄντας Βορέου 
καὶ κατὰ γένος ἀεὶ διαδέχεσϑαι τὰς ἀρχᾶς. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑἸΠΤΥΠΤΙΩΝ ΦΙΜΟΣΟΦΙΑΩ͂Σ 48|.. .ἢ 

(ΔΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝῊ 

6 [19. 7] Τιοα. 1 9---11 ὃς [ΤἈΘΟΡοΟΣΡ] χαὶ ἀναβιώσεσϑαι χατὰ τοὺς ά- 
γους φησὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἔσεσϑαι ἀϑανάτους, χαὶ τὰ ὄντα ταῖς αὑτῶν 
περικυχλήσεσι διαμενεῖν. ταῦτα δὲ καὶ Εὔδημος ὁ Ῥόδιος [ἴτ. 81] ἱστορεῖ. Ἕχα- 
ταῖος δὲ καὶ γενητοὺς τοὺς ϑεοὺς εἶναι χατ᾿ αὐτούς. Ἀλέαρχος δὲ ὃ Σολεὺς 
ἐν τῶι Περὶ παιδείας καὶ τοὺς Γυμνοσοφιστὰς ἀπογόνους εἶναι τῶν Μάγων 
φησίν" ἔνιοι δὲ χαὶ τοὺς Ἰουδαίους ἐκ τούτων εἶναι. πρὸς τούτοις καταγινώ- 
σχουσιν Ἡροδότου οἱ τὰ περὶ Μάγων γράψαντες" μὴ γὰρ ἂν εἰς τὸν ἥλιον 
βέλη Ξέρξην ἀκοντίσαι, μηδ᾽ εἰς τὴν ϑάλασσαν πέδας καϑεῖναι, ϑεοὺς ὑπὸ τῶν 
Μάγων παραδεδομένους. τὰ μέντοι ἀγάλματα εἰχότως καϑαιρεῖν. τὴν δὲ 
τῶν Αἰγυπτίων φιλοσοφίαν εἷναι τοιαύτην περὶ τε ϑεῶν χαὶ ὑπὲρ δικαιοσύ- 
νης. φάσχειν τε ἀρχὴν μὲν εἶναι τὴν ὕλην, εἶτα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐξ 
αὐτῆς διαχριϑῆναι, καὶ ζῶια παντοῖα ἀποτελεσϑῆναι. ϑεοὺς ὁ᾽ εἶναι ἥλιον χαὶ 
σελήνην, τὸν μὲν Ὄσιριν, τὴν δ᾽ Ἶσιν καλουμένην" αἰνίττεσθαί τε αὐτοὺς διά 
τε κανϑάρου χαὶ ὀὁράχοντος χαὶ ἱέραχος καὶ ἄλλων, ὥς φησι ανέϑως ἐν 

τῆι τῶν Φυσιχῶν ἐπιτομῆι καὶ Ἑ. ἐν τῆι πρώτηι Περὶ τῆς Αἰγυπτίων 

φιλοσοφίας. κατασκευάζειν δὲ χαὶ ἀγάλματα τεμένη τῶι μὴ εἰδέναι τὴν 
τοῦ ϑεοῦ μορφήν. τὸν χόσμον γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν χαὶ σφαιροειδῆ τοὺς 
ἀστέρας πῦρ εἶναι, καὶ τῆι τούτων χράσει τὰ ἐπὶ γῆς γίνεσϑαι" σελήνην ἐκχλεί- 
πειν εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμπίπτουσαν᾽ τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδιαμένειν χαὶ 
μετεμβαίνειν" ὑετοὺς κατὰ ἀέρος τροπὴν ἀποτελεῖσϑαι᾽ τά τε ἄλλα φυσιολο- 
γεῖν, ὡς Ἑχαταϊός τε καὶ ᾿Αρισταγόρας ἱστοροῦσιν. ἔϑεσαν δὲ χαὶ νόμους 
ὑπὲρ δικαιοσύνης, οὕς εἰς Ἑρμῆν ἀνήνεγχαν᾽ καὶ τὰ εὔχρηστα τῶν ζώιων ϑεοὺς 
ἐδόξασαν. λέγουσι δὲ καὶ ὡς αὐτοὶ γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρολογίαν χαὶ ἀρι- 
ϑμητιχὴν ἀνεῦρον. καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς εὑρέσεως ὧδε ἔχει. 

710] Ῥιοροκ. 11,1 ἢ, τοὺς δ᾽ οὖν κατ᾿ Αἴγυπτον ἀνϑρώπους τὸ παλαιὸν 
γενομένους ἀναβλέψαντας εἰς τὸν χόσμον καὶ τὴν τῶν ὅλων φύσιν χαταπλα- 

γέγντας τε καὶ ϑαυμάσαντας, ὑπολαβεῖν εἶναι δύο ϑεοὺς ἀιδίους τε χαὶ πρώ- 

τους, τὸν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, ὧν τὸν μὲν Ὄσιριν τὴν δὲ Ἶσιν ὀνο- 
μάσαι.. τούτους δὲ τοὺς ϑεοὺς ὑφίστανται τὸν σύμπαντα χόσμον διοιχεῖν 

λόγους τε χαὶ αὔξοντας πάντα τριμερέσιν ὥραις ἀοράτωι κινήσει τὴν 
περίοδον ἀπαρτιζούσαις, τῆι τε ἐαρινῆε καὶ ϑερινῆι χαὶ χειμερινῆι᾽ ταύτας δ᾽ 
ἐναντιωτάτην ἀλλήλαις τὴν φύσιν ἐχούσας ἀπαρτίζειν τὸν ἐνιαυτὸν ἀρίστηι 
συμφωνίαι" φύσιν δὲ συμβάλλεσϑαι πλείστην εἰς τὴν τῶν ἁπάντων ζωογονίαν 
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τῶν ϑεῶν τούτων τὸν μὲν πυρώδους καὶ πνεύματος τὴν δὲ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ, 
χοινῆι δ᾽ ἀμφοτέρους ἀέρος" καὶ διὰ τούτων πάντα γεννᾶσϑαι χαὶ τρέφεσϑαι. 
διὸ καὶ τὸ μὲν ἅπαν σῶμα τῆς τῶν ολων φύσεως ἐξ ἡλίου καὶ σελήνης ἀπαρ- 
τίζεσϑαι, τὰ δὲ τούτων μέρη πέντε τὰ προειρημένα, τὸ τε πνεῦμα καὶ τὸ πῦρ 
χαὶ τὸ ξηρόν, ἔτι τε τὸ ὑγρὸν χαὶ τὸ τελευταῖον τὸ ἀερῶδες, ὥσπερ ἐπ᾽ ἐἀν- 
ϑρώπου κεφαλὴν χαὶ χεῖρας καὶ πόδας καὶ τἄλλα μέρη χαταριϑμοῦμεν, τὸν 
αὐτὸν τρόπον τὸ σῶμα τοῦ χύσμου συγχεῖσϑαι πᾶν ἐκ τῶν προειρημένων. 
ὁ. 12 τούτων δ᾽ ἕχαστον ϑεὸν νομίσαι χαὶ προσηγορίαν ἰδίαν ἑχάστωι ϑεῖναι 

χατὰ τὸ οἰχεῖον τοὺς πρώτους διαλέχτωι χρησαμένους διηρϑρωμένηι τῶν 
κατ᾽ Αἴγυπτον ἀνϑρώπων. τὸ μὲν οὖν πνεῦμα Δία προσαγορεῦσαι. . - 
τὸ δὲ πῦρ μεϑερμηνευόμενον Ἥφαιστον ὀνομάσαι νομίσαντες μέγαν εἶναι 
ϑεὸν καὶ πολλὰ “συμβάλλεσϑαι πᾶσιν εἰς γένεσίν τε χαὶ τελείαν αὔξησιν. τὴν 
δὲ γῆν ὥσπερ ἀγγεῖόν. τι τῶν φυομένων ὑπολαμβάνοντας μητέρα προσαγο- 

ρεῦσαι. τὸ δ᾽ ὑγρὸν ὀνομάσαι ὑέος τοὺς παλαιοὺς ᾿Ωχεάνην, ὃ με- 

δερμηνὰσθ μανὸν μὲν εἶναι τροφὴν μητέρα... τὸν δ᾽ ἀέρα προσαγορεῦσαί 

φασιν ᾿Αϑηνᾶν μεϑερμηνενομένης τῆς λέξεως. νον φασὶ δὲ τοὺς πέντε ϑεοὺς 
τοὺς προειρημένους πᾶσαν τὴν οἰχουμένην ἐπιπορεύεσϑαι φανταζομένους τοῖς 
ἀνϑρώποις ἐν ἱερῶν ζώιων μορφαῖς, ἔστι δ᾽ ὅτε εἰς ἀνθρώπων ἰδέας ἢ τινων 
ἄλλων μεταβάλλοντας... 6. 18 ἄλλους δὲ ἐκ τούτων ἐπιγείους γενέσϑαι φασίν, 
ὑπάρξαντας μὲν ϑνητοῦὺς, διὰ δὲ σύνεσιν χαὶ χοινὴν ἀνϑρώπων εὐεργεσίαν τε- 

τευχότας τῆς ἀϑανασίας, ὦ ὧν ἐνίους καὶ βασιλεῖς γεγονέναι κατὰ τὴν Αἴγυπτον. 

μεϑερμηνευομένων δ᾽ αὐτῶν τινὰς μὲν ὁμωνύμους ὑπάρχειν τοῖς οὐρανίοις, 
τινὰς δ᾽ ἰδίαν ἐσχηκέναι προσηγορίαν Ἥλιόν τε καὶ Κρόνον χαὶ Ῥέαν ἔτι δὲ 
Δία τὸν ὑπὸ τινων Ἄμμωνα προσαγορευόμενον, πρὸς δὲ τούτοις Ἥραν καὶ 
Ἥφαιστον, ἔτι δ᾽ Ἑστίαν καὶ τελευταῖον Ἑρμῆν. καὶ πρῶτον μὲν Ἥλιον βασι- 

λεῦσαι τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ὁμώνυμον ὄντα τῶι κατ᾿ οὐρανὸν ἄστρωι. ἔνιοι 
δὲ τῶν ἱερέων φασὶ πρῶτον Ἥφαιστον βασιλεῦσαι πυρὸς εὑρετὴν γενόμε- 
γον... μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Κρόνον ἄρξαι καὶ γήμαντα τὴν ἀδελφὴν Ῥέαν 
γεννῆσαι χατὰ μέν τινας τῶν μυϑολόγων Ὄσιριν καὶ Ἶσιν, κατὰ δὲ τοὺς πλεί- 
στους Δία τε χαὶ Ἥραν οὗς δι᾿ ἀρετὴν βασιλεῦσαι τοῦ σίμπαντος κόσμου κτλ. 

8 [9)] Ῥηστ. ἄθ 18. οἵ 08. 9 Ρ. 8684 ΟὉ. τῶν πολλῶν νομιζόντων ἴδιον παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις ὄνομα τοῦ Διὸς εἶναι τὸν ᾿Αμοῦν.... ὯἙ. δ᾽ ὁ ̓ Αβδηρίτης φησὶ τού- 
τωι χαὶ πρὸς ἀλλήλους τῶι ῥήματι χρῆσϑαι τοὺς Αἰγυπτίους, ὅταν τινὰ προσ- 
χαλῶνται" προσκλητικὴν γὰρ εἶναι τὴν φωνήν. διὸ τὸν πρῶτον ϑεόν, ὃν 
τῶι παντὶ τὸν αὐτὸν νομίζουσιν, ὡς ἀφανῆ καὶ κεχρυμμένον ὄντα προσχα- 
λούμενοι χαὶ παραχαλοῦντες ἐμφανῆ γενέσϑαι χαὶ δῆλον αὐτοῖς, ᾿Αμοῦν λέγουσιν. 

9 (8. ΑΞΕπτ.11 20, 16 [Ὁ. 351] Ἡράκλειτος καὶ Ἑ. ἄναμμα νοερὸν τὸ ἐκ 
ϑαλάττης εἶναι τὸν ηλιον. Μ᾽ αὶ. οὔοα Ζ. 14. 18. 

10 [Ὁ] Ατηξν. Χ ὑ. 418) Αἰγυπτίους δὲ Ἕ. ἀρτοφάγους φησὶν εἶναι 

κυλλήστιας ἐσϑιόντας, τὰς δὲ κριϑὰς εἰς ποτὸν χαταλέοντας. διὰ ταῦτα καὶ 

Ἄλλεξις [4λεξῖνος Μοίποκο) ἐν τῶι Περὶ αὐταρκείας ἔφη μετρίαι τροφῆι χεχρῆ- 
σϑαι τὸν Βόκχοριν καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ Νεόχαβιν. Ὅιτον, 1 4δ, 2 (6:88 
[μτίο ἄρῃ Ταχὰβ 6[Π) διὸ χαὶ πολλαῖς ὕστερον γενεαῖς βασιλεύοντα Τνέφαχϑον 
[Τέχνακτις ῬΙαῦ. ἀθ 18,8, ΘΓ 8Ὧὰ8 Ηοϊκαί. ἀἴθβοθο θβοι. ογζᾷῃ!}] τὸν Βοχχό- 
ριδος τοῦ σοφοῦ πατέρα λέγουσιν εἰς τὴν ᾿Αραβίαν στρατεύσαντα, τῶν ἐπιτη- 
δείων αὐτὸν διά τε τὴν ἐρημίαν καὶ τὰς δυσχωρίας ἐκλιπόντων, ἀναγχασϑῆναι 
μίαν ἡμέραν ἐνδεᾶ γενόμενον χρήσασϑαι διαίτης παντελῶς εὐτελεῖ παρά τισι 
τῶν τυχόντων ἰδιωτῶν, ἡσϑέντα δὲ καϑ᾽ ὑπερβολὴν καταγνῶναι τῆς τρυφῆς 
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καὶ τῶι καταδείξαντι τὴν πολυτέλειαν ἐξ ἀρχῆς βασιλεῖ καταρᾶσϑαι" οὕτω δ᾽ 
ἐγκάρδιον αὐτῶι τὴν μεταβολὴν γενέσϑαι τὴν περὶ τὴν βρῶσιν χαὶ πόσιν 
καὶ χοίτην, ὥστε τὴν κατάραν ἀναγράψαι τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν εἰς τὸν τοῦ 
Διὸς ναὸν ἐν Θήβαις. 

11 [10] με, ἀθ 18, 6 Ρ. 868. ΑΒ οἶνον δ᾽ οἱ μὲν ἐν Ἡλίου πόλει ϑερα- 
πεύοντες τὸν ϑεὸν οὐκ εἰσφέρουσι τὸ παράπαν εἰς τὸ ἱερόν, ὡς οὐ προσῆκον 
ἡμέρας πίνειν, τοῦ χυρίου χαὶ βασιλέως ἐφορῶντος [πϑτη]. Ἡλίου] οἱ δ᾽ ἄλλοι 
χρῶνται μέν, ὀλίγωι δέ. πολλὰς δ᾽ ἀοίνους ἁγνείας ἔχουσιν, ἐν αἷς φιλοσο- 
φοῦντες καὶ μανϑάνοντες καὶ διδάσκοντες τὰ ϑεῖα διατελοῦσιν. οἱ δὲ βασι- 
λεῖς καὶ μετρητὸν ἔπινον ἐκ τῶν ἱερῶν γραμμάτων, ὡς Ἕ. ἱστόρηχεν, ἱερεῖς 
ὄντες. Υρὶ. Ὁϊοά. 1 10, 11. 

12 [12] ιον. 1 46,8 οὐ μόνον δ᾽ οἱ κατ᾽ Αἴγυπτον ἱερεῖς ἐκ τῶν ἀνα- 
γραφῶν ἱστοροῦσιν [ἅδον ἀΐθ ἐμοῦδῃ. ὈγπδβΕ6), ἀλλὰ χαὶ πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων 
τῶν παραβαλλόντων μὲν εἰς τὰς Θήβας ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ «ἄγου, συνταξα- 
μένων δὲ τὰς Αἰγυπτιακὰς ἱστορίας, ὧν ἐστι καὶ Ἕ., συμφωνοῦσι τοῖς 
ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένοις. Μὶ. ο. 41--49. 

18 [13] -- ΧΙ, 8, 8 [ἔχο, Ῥμοί. Ὀ0]. ο. 244] ΝΟ οἰπθὰ ΑὈΥῖβ5. ΔΟΥ 10 α]- 
βοῦθη Οθβομίομίθ, Οθβοίζρθθαηρ' (Μ10868), ϑίάοη: χατὰ δὲ τὰς ὕστερον γενομένας 
ἐπικρατείας ἐκ τῆς τῶν ἀλλοφύλων ἐπιμειξίας ἐπί τε τῆς τῶν Περσῶν ἡγεμο- 
νίας καὶ τῶν ταύτην χαταλυσάντων Μακεδόνων πολλὰ τῶν πατρίων τοῖς 
Ἰουδαίοις νομίμων ἐχινήϑη. Τ)88 πιοϊϑύο ἄλνοη 8οὶ ζαϊβοῦ, βαρί Ῥμοξίαβ, Π]οᾶου 
ΨΘΓΒίθοΚΘ ΔΌΘΓ βοῖπθ 1 ρθη Ὠΐπίογ οἴμθαι δηάογθῃ: ἐπάγει γὰρ ἱπερὶ μὲν τῶν 
Ἰουδαίων Ἑκαταῖος ὁ Μιλήσιος ἱποπιθίηῦ δῦ ὁ ᾿Αβόηρίτης] ταῦτα ἱστόρηχεν᾽. 

ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΒΟΗΕΒΑ. 
ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΥ. 

γε. ὅ. ἀἴο Ἠοπιογοϊϊαϊθ ἱῃ Ποάοτβ Εχορρίθη Ἱ 12, 2. 5. 480, δ ἀαπᾶ 10 
15, 7. Ιῃ οἷπ στδιηπ ἼΒ0 65 ΤΟΥ ρομῦτι 

14 [0] Εποτιαν. α. ἧ. Ρ. 89,10 χυρβασίην" τὴν λεγομένην τιάραν. Ἑ. 
δέ φησιν, ὅτι πῖλον βαρβαρικὸν οἱ κωμικοὶ λέγουσι. 

ΕΑΙΒΟΗΌΝΟΕΝ. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ἸΟΥΊΑΙΩΝ. 

(ΠΕΡῚ ΑΒΡΑΜΟΥῚ 

15 [14---18] ΙΟΒΕΡΗ. Ο. Αρ.1 1858 . δὲ ὁ ᾿Αβδηρίτης ἀνὴρ φιλόσοφος ἅμα 
καὶ περὶ τὰς πράξεις ἱχανώτατος ᾿Αλεξάνόύρωι τῶι βασιλεῖ συναχμάσας χαὶ 
Πτολεμαίωι τῶι Λάγου συγγενόμενος οὐ παρέργως, ἀλλὰ περὶ αὐτῶν Ἰου- 
ὁαίων συγγέγραφε βιβλίον. ἘοΙσοι Εἰχοογρίο; οὈθηβο οῆο Π 43, Απξαα. Ιυὰ, 
ΧΗ 838 [Ποῦ δὺβ Αὐἱβίθαϑ θρ. 811 ΝΟΠΟρτΆΡ  οὔθι βοπάουίθὶ οἷποβ Καρίϊοὶβ Ὁ 
ἄδθου Ατϑμᾶπ Απὸ. 1 158, 159 μνημονεύει δὲ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβράμου Βη- 
ρωσός... Ἑ. δὲ καὶ τοῦ μνησϑῆναι πλεῖόν τι πεποίηκε᾽ βιβλίον γὰρ περὶ 
αὐτοῦ συνταξάμενος κατέλιπε. Υ 6}. ΟπμεμΜ. βέτοπι, Υ Ρ. Τ11}. ὃ μὲν Σοφοκλῆς, 
ὥς φησιν Ἑ. ὃ τὰς ἱστορίας συνταξάμενος ἐν τῶι χἂτ᾿ Ἄβραμον χα α 
τοὺς Αἰγυπτίους [Εἰΐοτ Θποριοὶ. ᾿ἰϑὲ, ». ' Ρ. 141, ΓΧ 2584]. 

16 [Ρ. 886] Οπιῖα. 6. (εἶ8.1 15 χαὲὶ ξχαταίου δὲ τοῦ ἱστορικοῦ φέρεται 
Περὶ Ἰουδαίων βιβλίον, ἐν ὧι προστίϑεται μᾶλλόν πως ὡς σοφῶι τῶι ἔϑνει 
ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς καὶ “Ερέννιον Φίλωνα ἐν τῶι Περὶ ᾿Ιουδαίων συγγράμματι 

815 



10 

20 

80 

88 

484 60. ΗΕΚΑΤΑΙΟΒ. 61. ΑΡΟΙΟΒΟΒΌΟΒ. 62. ΝΑΟΒΙΡΗΑΝΕΙ͂ 

πρῶτον μὲν ἀμφιβαάλλειν, εἰ τοῦ ἱστορικοῦ ἐστι τὸ σύγγραμμα, δεύτερον δὲ 
λέγειν ὅτι, εἴπερ ἔστιν αὐτοῦ, εἰκὸς αὐτὸν συνηρπάσϑαι ἀπὸ τῆς παρὰ Ἰου- 
δαίοις πιϑανότητος καὶ συγχατατεϑεῖσϑαι αὐτῶν τῶι λόγωι. Ὥθῃ Απίδ58 Ζὰ 
ἄσῃ ἘΝΙΒοϊαηρθη σαὺ αἴθ Εγυνδμπαηρ ον Φαάθηῃ ἰῃ ἃ. “ἰγυπτιαχά ἔν. 18. 

11. Ὁΐο δυ ἄθοπ Αὐάοηΐοα Ὀοζορθπο Εν ππαπρ ἀ65 Η, Ὁ. Αραίδματγοῖ. 
Μ. τ. θ4 πιορῖπὶ ἀθη ΜΙοβίοσ. Ὀΐθ Οοπίοοσις Μά] οτβ ̓ Ἑχαταῖος εβἰαἰξ ᾿Ασχάνιος 
Πίος. ΓΧ 61 ἰδὺ πίοῦς δογζουρθηά, 

61. ΑΡΟΙΠΟΡΟΒΟΞΒ. 
1. Οτξμ. δῖα. Π 180 ρΡ. 498 Ρ.. [5. οὔδπ 8. 404, 16] ᾿πολλόδοτος [50] ὁ Κυ- 

ζικηνὸς τὴν ψυχαγωγίαν [ἃ. ἱ, ψυχικὴν ἡδονήν, τέλος ὑπάρχειν). 
2. Ῥιοῦ. ΙΧ 88 [8. 5. 366,24] φησὶ δὲ καὶ ᾿Απολλόδωρος ὃ Κυζιχηνὸς 

Φιλολάωι αὐτὸν [ΠΘποΚτὶ0)] συγγεγονέναι. 
8. Ριμν. ΧΧΙΥ 1601 αὐἀἰοοὶξ μὶθ ΓΜΊΓΑΡΙ θη ἄθγ Ομ ἰγοϊκπιθίδ 8. 5. 461, 9] 

Αροϊϊοάογιιδ αἰἰϑεοίαίογ εἶνι8 [ἃθ8. Το ΟΚΥΪ6] μθγδαηι ἀρϑον ψΟΉ ΘΗ ΘΉ. 

62. ΝΑὔΒΙΡΗΑΝΕΙ, 

Α. ΙΕΒΕΝ ὕΝῸ ΤΕΗΒΕ. 
1. Ῥιοσ. ργόοθμι. 1 15 Δημόκριτος οὗ πολλοὶ μέν, ἐπ᾽ ὀνόματος δὲ Ναυ- 

σιφάνης [χαὶ Ναυκύδης, αἰϊοὸ γατίαπίο χὰ Ναυσιφάνης), ὧν Ἐπίκχδυρος. 
2. -- ᾿Χ θ4 {ῬὈγυγῆοη) χαταληφϑεὶς δὲ ποϑ᾽ αὑτῶι λαλῶν καὶ ἐρωτηϑεὶς 

τὴν αἰτίαν ἔφη μελετᾶν χρηστὸς εἶναι. ἔν τε ταῖς ζητήσεσιν ὑπ᾽ οὐδενὸς κα- 
τεφρονεῖτο διὰ τὸ {καὶ διγεξοδικῶς λέγειν χαὶ πρὸς ἐρώτησιν" ὅϑεν χαὶ Ναυ- 
σιφάνην ἤδη νεανίσχον ὄντα ϑηραϑῆναι. ἔφασχε γοῦν γίνεσϑαι δεῖν τῆς μὲν 
διαϑέσεως τῆς Πυρρωνείου, τῶν δὲ λόγων τῶν ἑαυτοῦ. ἔλεγέ τε πολλάκις καὶ 
Ἐπίχουρον ϑαυμάζοντα τὴν Πύρρωνος ἀναστροφὴν συνεχὲς αὐτοῦ πυνϑάνεσϑαι 
περὶ αὐτοῦ (ἀὰ8 ΑππρόποΒ ν. Καγ. 5. 86 Υ711.}. 

8, --ῸἼἹΣ 69 διήκουε τοῦ Πύρρωνος... [Ὡ0Όθῃ Ηοκαίαϊοβ πὰ ΤΊπιοη] ἔτε 
τε Ναυσιφάνης (ὃ) Τήιος, οὗ φασί τινες ἀκοῦσαι Ἐπίχουρον. ΥαἸ. ΙΧ 102. 

4. ὅστο. ᾿Επίχουρος. .. ἀχούσας δὲ Ναυσιφάνους τοῦ Δημοχριτείου καὶ 

Παμφίλου τοῦ Πλάτωνος μαϑητοῦ. 
δ. Οἴο. ἃ. παῖ. ἃ. 1. 26, 18 δε ἴμωις Ῥιαίονίοιην [πᾶπι!. ῬαρὨΐ1051 νον οε 

οοηἱοηιϊέ Ἑρίσιγια: ἐξα ηιοδμξ, πὸ φιμα ὠραχμαηι αἰ ἰοῖδδε υἱάραύαν. ἐπι Ναιιδῖ- 

»ῆαηε Τροηιοογιἐδο ἐδηιδῦμγ, υιθθε ουθηὶ α 88. ποτὶ πεσοί αμάλξιν, υδααξ ἐαθιθη. οπυ- 

πδιιδ οονεξιηιοῖδίδ. αἰσχωΐ δὲ παος Τρεριοογϊέοα ποη αἰ ἰδεῖ, φιδα αμαϊεγα ὃ φιδά 

68ὲ ἴῃ ρδιμδιοῖὶβ Εξριουγὶ ποὴ α Ῥεριοογ ο ὃ ὙΕ]. 88, 98. 
8. Ῥιοο. Χ 14 ᾿Αρίστων δέ φησιν ἐν τῶι Ἐπικούρου βίωι τὸν Κανόνα 

γράψαι αὐτὸν ἐκ τοῦ Ναυσιφάνους Τρίποδος, οὗ καὶ ἀκοῦσαί φησιν αὐτός, 

ἀλλὰ χαὶ Παμφίλου τοῦ Πλατωνικοῦ ἐν Σάμωι. ἀρξασϑαί τε φιλοσοφεῖν ἐτῶν 
ὑπάρχοντα δυοκαίδεκα [828]. 

1. βέχυ. δᾶν. τηδίῃ. 1 2 ἀϊο ΔΌποίσυηρ ἘΡίκυσβ βόροπ ἀἰΘ Μαίμοιηδακ 

οὐκ ῆτε βἰοῖι δυο διὰ τὴν πρὸς Ναυσιφάνην τὸν Πύρρωνος ἀκουστὴν ἔχϑραν" 
πολλοὺς γὰρ τῶν νέων συνεῖχε καὶ τῶν μαϑημάτων σπουδαίως ἐπεμελεῖτο, 
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μάλιστα δὲ ῥητορικῆς. γενόμενος οὖν τούτον μαϑητὴς ὁ Ἐπίκουρος ὑπὲρ τοῦ 
δοκεῖν αὐτοδίδαχτος εἶναι χαὶ αὐτοφυὴς φιλόσοφος ἠρνεῖτο ἐκ παντὸς τρόπου, 
τήν τε περὶ αὐτοῦ φήμην ἐξαλείφειν ἔσπευδε πολύς τε ἐγίνετο τῶν μαϑημά- 
των κατήγορος ἐν οἷς ἐκεῖνος ἐσεμνύνετο. φησὶ γοῦν ἐν τῆι Πρὸς τοὺς ἐν 
Μυτιλήνηι φιλοσόφους [1]. φίλους ἐπιστολῆι [ἴτ. 114 8.] “οἶμαι δὲ ἔγωγε τοὺς 
βαρυστόνους καὶ μαϑητήν με δόξειν τοῦ πλεύμονος εἶναι μετὰ μειρακίων τι- 
νῶν κραιπαλώντων ἀχούσαντα᾽, νῦν ᾿ἱπλεύμονα᾽ καλῶν τὸν Ναυσιφάνην ὡς 
ἀναίσϑητον᾽ καὶ πάλιν προβὰς πολλά τε χατειπὼν τανδρὸς ὑπεμφαίνει τὴν 
ἐν τοῖς μαϑήμασιν αὐτοῦ προχοπὴν λέγων ̓ καὶ γὰρ πονηρὸς ἄνϑρωπος ἦν 
καὶ ἐπιτετηδευχὼς τοιαῦτα, ἐξ ὧν οὐ δυνατὸν εἰς σοφίαν ἐλϑεῖν᾽, αἰνισσόμενος 

τὰ μαϑήματα. 
8. Ῥῖοα. Χ 13 τοῦτον [Ερ᾿Κυτ] ᾿ἀπολλοδωρος ἐν Χρονιχοῖς [ἴτ. 15 786. 

Ναυσιφάνους ἀχοῖσαί φησι χαὶ Πραξιφάνους" αὐτὸς δὲ οὔ φησιν, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ 
ἐν τῆι Πρὸς Εὐρύλοχον ἐπιστολῆι [ἴτ. 128 108.]. 

9. -- Χ ΤΊ [Ερἱκυῦὶ] χαὶ ἐν ταῖς ἑπτὰ καὶ τριάχοντα βίβλοις ταῖς Περὶ 
φύσεως τὰ πλεῖστα ταὐτὰ λέγειν χαὶ ἀντιγράφειν ἐν αὐταῖς ἄλλοις τε καὶ 
Ναυσιφάνει τὰ πλεῖστα, καὶ αὐτῆι λέξει φάσχειν οὕτως “ἀλλ᾽ ἴτωσαν" εἶχε γὰρ 
ἐχεῖνος ὠδίνων τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος χαύχησιν τὴν σοφιστικήν, χαϑάπερ καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἀνόραπόδων᾽. καὶ (τὸν) αὐτὸν ᾿Ἐπίχουρον ἐν ταῖς Ἐπιστο- 
λαῖς περὶ Ναυσιφάνους λέγειν" ταῦτα ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ἔχστασιν τοιαύτην, 
ὥστε μοι λοιδορεῖσθαι χαὶ ἀποχαλεῖν διδάσχαλον [πᾶτηϊ. ἑαυτὸν ᾿Επικούρουϊ.᾽ 
᾿πλεύμονά᾽ τε αὐτὸν ἐχάλει καὶ ᾿ἀγράμματον᾽ χαὶ ᾿ ἀπατεῶνα᾽ καὶ ἱπόρνην᾽ 

Β. ΕΒΑΟΜΕΝΤΕ. 

ΝΑΥΣΙΦΑΝΟΥΣ ΤΡΙΠΟΥ͂Σ. 

γε. οὔδθα 8, 28ὺ, 38, Ὅτοσ. Χ 14 (οὔοπ 8. 484, 836] υπὰ Κ., 401,2. Θ΄]. 

Β . οπιρῖγ. Ὁ. 68, 12 ΗἱἹρροογαΐεβ.. . . ποπ εἰδέψμο ΡῈῦ ἀδιηι ὑπ ονΥοσαη 5 δὲ φιῖ 
ῬΕΥ ἰγία ϑεγηιοηθηι (ἃ, ἱ, οὐ μὰ Δι᾽ ἐρωτῶν τὸν Διὰ τριῶν λόγον] ϑ8ἰοιιὲ 
ϑενγαρὶο πέχμε Τγὶροάδηι βίοι ΟἸαιιοῖαβ. 8. Ὅ68. Του πο5 ο. 68, 8. 

1 ῬΒΠΩΟΡ. τί, ΠῚ ῥ. 48 βυάῃ, ο. 84,1 (τὸν οὖν φυσικὸν τὴν 
ῥητοριχὴν ἕξιν ἔχειν κατὰ τὸ εδἰρη)μένον φήσει τις, κἂν 
μηδέποτε ῥητορεύσηι διὰ τὸ μὴ προσιέναι τοῖς χοι- 
γοῖς. καὶ γὰρ τεχτονιχήν φαμεν ἕξιν ἔχειν οὐ τὸν ἐνερ- 

γοῦντα μόνον οὐδ᾽ εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν ἀποβλέτεον- 
τες, ἀλλ᾽ εἰς τὸ δύνασϑαι λαβόνϑ᾽ ὕλην χαὶ τὰ προσή- 

ΕΒ ὈΒΕΙΕΌΘΒΞ. 

1. Μὴ νἱγὰ δοβδαρίθῃ ἀδγίθη, ἀδεβ ἀθὺ ῬΒΥ ΘΙ ΚΟΥ πϑο ἀἴθβοῦ Πδγ- 
Ιου ἀΐο ΕΔΗ Κοὶς ζὰμὰ Βοάπον θϑβίἐσὶ, δυολ θημ ΘΓ πΐθπια}8 68 
Βράπογ βἷοι θοιμδερε μαὶ, ποῖ! δὲ ἄθιῃ ὅβοη ομθη Γϑθθη ἔθγη Ὀ]16Ό. 
ΥΙΣ Ὀοδδυρίοπ 16 ἀοοὰ δυο, 68 Ὀθβίίζο Φϑοιθδθα ἀἷθ Εδμίρκοὶν Ζαπὶ 
Βδιθῃ πίομς Ὁ]οβθ, σϑῆῃ οΓ ἀΐοβο ἘΔ Ηρ κοῖς δυβᾶθι, οὐογ ἱπὶ ΗΪΏΌΙΟΚ 
δαξ ἀἷο ΤὨδερ κοῖς 418 βο ]ομθ, ϑομάθτη ἱπὶ ΗΪΏΡΙΪΟΚ δυΐ ἀδ8 Ν᾽ ουμῦροπ 
τοῖν Βαιυμηδίθυίαὶ ὑπὰ ἄθη ἠδάφοῃ ἮΝ οὐ κζθυρθπ ἀΔ8 Βδυνοτκ δυβζὰ- 
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χοντ᾽ ὄργανα δημιουργεῖν τὸ ἀπὸ τῆς τεχτονιχῆς ἔργον, 

ὡς ἐπ᾽ ἐατριχῆς χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν. ὥστε πῶς 

οὐχὶ καὶ τὴν ῥητοριχὴν τῶι φυσιχῶι φήσαιμεν ἀκο- 
λουϑεῖν, εἴτεερ ἄρα παρατεϑέντων τιρραγμάτων, ἐν οἷς 
ὁ πολιτιχὸς καὶ ῥήτωρ ἀγαϑὸς οἱονεὶ δημιουργεῖν τὴν 
ὀρϑὴν δημηγορίαν, δύναιτ᾽ ἂν χατὰ τρόπον ὡσεὶ καί 
τις ἄλλος διαλεχϑῆναι περὶ αὐτῶν; 

2. 0 νγοϊΐογθῃ Αὐβζῦρο ῬῃΣοᾶθπιΒ βἰπα πίοης νδγι ἢ ογμαϊίθη : ΕΒοῖ. 
4, 10 {Π| Ρ. ὅ Βυ6}. νρὶ. Ατπΐπι Το (Β. 1898) 8. 461. ὅϑεν χαὶ Ν. οὐκ ἀπέδρα" 
λέγει γὰρ προαιρήσεσϑαι τὸν σοφὸν ῥητορεύειν ἢ πολιτεύεσϑαι. 22, 2 [ρ. 83] 
ἀλλὰ πᾶν ἡγησάμενος εἶναι τὸ τίμιον καὶ ἀξιόλογον ἐν ταῖς παρὰ τῶν πολ- 
λῶν ὅόσξαις καὶ μνήμαις ἐπὶ πολιτικαῖς δεινότησιν ἢ ταῖς κενῶς χομπουμέναις 
ἀρεταῖς χαὶ καλοχαγαϑίαις, ἐπὶ ταῦτα ἄγειν τὸν ἄριστον προείληφε συλλο- 
γισμόν. ο. 81,8 ἅμα δ᾽ ἐπὶ νομοϑεσίας χατεφέρετο. 6. 11, 1 [Ρ. 1] ἀλλ᾽ ἄντι- 
χρυς ἔφησεν (ὁτιοῦν) δυνήσεσθαι πείϑειν τοὺς ἀκούοντας τὸν φυσικὸν χαὶ 
σοφόν᾽ καὶ τὸν σοφὸν οὐχ ἐν ἀμφισβητήσει χατέλιπεν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἔφη τοῖς 
λόγοις ἄξειν ἐφ᾽ ὃ ἂν βούληται τοὺς ἀχούοντας. ο. 1ὅ, 4 [Ρ. 19] τοιοῦτον γὰρ 
χἂν (ἕν) ἔτος ἀνόρα τις ἔχηι συνζῶντα χαὶ μὴ βραχεῖς χρόνους ὁμιλοῦντα, καὶ 
τοῦτο πλεοναζόντως δύνασϑαι ἂν χαὶ παραχολουϑεῖν. 25,1 τὴν γὰρ αἰτίαν 
τῆς πειστικῆς δυνάμεως οὐχ ἐξ ἱστορίας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς εἰδήσεως τῶν πραγμά- 
των παραγίνεσϑαί φησιν, ὥσϑ᾽ ὁμοίως αὑτῶι πείϑοι ἄν ὃ φυσικὸς ὅποιον- 
οὖν ἔϑνος. Ὀϊοθο ὕπίογνγοίβαηρ ογβίγθοκί δος ο. 14, 8 [Ρ. 5] περὲ ἕνα τὸν 

εὐφυῆ καὶ πρόϑυμον. ο. 1, 9 [ρ. 1] ὙΥΙΔοΘρσπηρ: ἔτι τίν᾽ ἂν εἴδησιν ἔχων ὁ 
φυσικὸς τῆς τῶν ἀνθρώπων φίσεως ἀπὸ ταύτης δύναιτο πείϑειν αὐτούς; ἄρα 
γε τὴν ἐκ τίνων ἢ ποίων στοιχείων συνεστήκασι ἰῃ. ἀϊο ΜΟΗΒΟΙΘΩ]; χαὶ τίς ἂν 
διὰ ταυτὶ πείϑειν περὶ ὧν ἂν διεξίηι δύναιτο τοὺς ἀνθρώπους μᾶλλον ἢ τοῖς... 
ο. 16, 2 [ρΡ. 8] τὸ συγγενικὸν τέλος [88 Δηρθθοτοηθ ΓΘ ὈΘπβζίθὶ; νρὶ. ἘΡΊΚαν 
Ρ. 68, 1 ὕ8.1,ϑ ὅπερ ἐστὶν ἥδεσϑαι χαὶ (μὴ ἀλγεῖνδ, ἀλλὰ (εὐθὲς ἕχαστος) ἀν- 
ϑρωπος πρὸς τοῦτο φέρεται καὶ χωρὶς τῆς τούτων προσδοχίας εἴτ᾽ ἀλόγως 
εἴτε λελογισμένως οὔτε διώχειν τοῖς ὅλοις οὐδὲν οὔτε φεύγειν, μᾶλλον δ᾽ οὐδὲ 
τὰ ζώια ἄλλον ἐνδέχεται τρόπον. οα. Ἷ, 2 [Ρ. 9] χαὶ γὰρ οὕτως τὰ μέγιστα λέ- 
γων ἂν πείϑοι πολλὴν προϑυμίαν χαὶ τῶν πολλῶν πρὸς τοῦτο παρεχομένων. 
διότι πειστικὸν ἐστὶ τὸ γινώσχειν, πόϑεν ἥχει τὸ συμφέρον. ἄνευ γὰρ τῆς 
περὶ τούτου ἴῃ. τοῦ τέλους] πειϑοῖς ἀχάριστοι γινόμενοι τοῖς προδιδάξασι, 
τῶν ἄλλως πειϑόντων οὐχ ἂν πεισϑεῖεν (οὐδενί). 8, 2 [Ρ. 10] τὸν φυσικὸν 
μόνον, τοῦτο τεϑεωρηκότα, τῶι γινώσκειν ὃ βούλεται ἡ φύσις καὶ λέγειν καὶ 
λέγοντα τὸ πρὸς τὴν βούλησιν (ἀποδιδόναι), δυνήσεσϑαι πείϑειν. 32, 2 [ρ. 16] 
ἅπερ ἂν εἰδῶσιν βουλομένους τε καὶ μὴ μεταμελησομένους διὰ τὸ συμφερόντως 

Τά γθη, τῦῖθ θδὶ ἀθὺ Αὐζπϑικαπβδὺ πᾶ θη ἀδτίρθη ΥΥ ἰββθηβομβαῆίθη, ΥΥΪΘ 
801] θη ὙΪΡ αἰβὸ πἰσθῦ δυοῃ. νοὰ ἀογ Βοαδκαηβδὺ θομαυρίθη ἀὔγθη, 816 

βίθῃθ ἄθπῃ ῬΠΥΒΙΚΟΥ σὰ Οδθοίθ, πη ΘΓ πῃ] ΑΠρΘθρθηοίΐθη 
σορθη θυ, Ὀοὶ ἄθμθῃ βίοι ἀν Ῥο ΚΟΥ ἀπα Βογαβγθάπου ὑομεϊρ ογυγθὶβὺ 
ἄϊο τἱοδεῖρο ὙοΙ Κβγθᾶθ ρ]θίο μβαπὶ Ζὰ ΖΙΠΠΠΊΘΓ, ΘΌΘΗ 8118 ἱπὶ βίαπαθ ἰδβί, 
βίο. ἀδγάθου σϑμοτγίρ, διιβζβργθομθη, 80 σαὰῦ Μ|6 ἰγρθηᾶὰ οἷη δηάθγογὶ 
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βουλεύεσθαι [πᾶπι]. οἱ ῥήτορες τοὺς πολλούς]. 238, 1 [ρΡ. 17] πάντα δυναμένου 
πείϑειν χαὶ περὶ ὧν αὐτοὶ προπεπεισμένοι δι᾿ αὑτῶν εἰσι, ληψομένον τοὺς 
πολλοὺς συνομολογήσαντας. 861|: 18, 8 [ρ. 217] ϑαυμαστέον μὲν οὖν φυσιολόγου 

χαὶ τὴν λαλιὰν ὡς συνεστῶσαν ἄχρως κατ᾽ εὐοδίαν τῶν ὡμιλημένων καὶ 
μεταφοραῖς ἐπὶ τὸ ἀγνοούμενον πρᾶγμα ἄριστα μετενηνεγμένων χαὶ οὐ πλά- 
σματι χενῶι καὶ νόμωι γεγονυῖαν, ἀλλὰ τῆι τῶν πραγμάτων φύσει καὶ χατὰ 
τὴν συνηϑειαν. Τορὶκ: 88,1 [Ρ. 46] ἐπεὶ καὶ τἀχόλουϑον χαὶ τὸ ὁμολογού- 
μενον ἐν τοῖς λόγοις ἐνορᾶν χαὶ τίνων ληφϑέντων τί συμβαίνει, ληπτέον 
οὕτως ὑπὸ τὴν τῶν ὅλων διάγνωσιν, ἄλλως δ᾽ οὐ νομιστέον ἐγγίνεσϑαι. 46, 8 
[Ρ. 41] πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα ἀπὸ τῆς φυσικῆς χαὶ μετὰ λόγου τῶν τε ἀδή- 
λων σταϑμήσεως καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἐπιλογιστικῆς ϑεωρίας ἁλίσχετ᾽, ἄλλως 
δ᾽ οὐδαμῶς, ὥστε χαὶ ὁδῶι γίνεσθαι χαὶ οὐχ ἰδίαις τινῶν ἐμπειρίαις τὰ 
πράγμαϑ᾽, ὥς φασιν, οὐχ εἰδότων. ὉπιϊοτΒομίοα νου ῬὨΙΟβορμῖο ὑπᾶ ΒΒοιοτΐκ : 
24, 9 [ρ. 36] χαὶ μόνον δεῖν οἰόμενος τῶι σχηματίσαι διαφέρειν σχεδὸν τὸν τε 
τοῦ σοφοῦ λόγον καὶ τὸν τοῦ πολιτιχοῦ ῥήτορος, ὥσπερ δὴ ταῖς διανοήσεσι 
μὲν οὐ διαφέροντας τοὺς τὴν ἀλήϑειαν κατὰ φύσιν ἐγνωχότας τῶν πολιτιχῶν 
ῥητόρων, σχήματι δὲ μόνον λόγων, καὶ ταῦτα πρὸς οὐδένα λόγον κατεσχευασ- 
μένων. Ὑ͵Ιἀοιοριπρ: τί γὰρ ὃ συλλογισμὸς χαὶ ἡ ἐπαγωγὴ δύνατ᾽, εἰ ταὐτό 
τι σημαίνει τῶι ἐνθυμήματι καὶ παραδείγματι; 26, 1 [Ρ. 38] {δεικνύει ) χρήσι- 
μὸν διαλογισμὸν ὄντα ἐκ τῶν φανερῶν ἀεὶ καὶ ὑπαρχόντων περὶ τῶν μελλόν- 
των, καὶ τοὺς πραγματικωτάτους ἀεὶ τῶν προεστώτων εἴτε δημοχρατίας εἴτε 
μοναρχίας εἶϑ᾽ ἧς δήποτε πολιτείας τοιούτωι τρόπωι διαλογισμοῦ χρωμένους. 
Καΐθοιιοβθ ὑπᾷ Ὑογίγαρ : 43, 1 [Ρ. 48] ὁ γὰρ μαχρῶι λόγωι καὶ συνειρομένωι 
καλῶς χρώμενος ἄριστα χρήσεται χαὶ τῶι διὰ ἐρωτήσεως καλουμένωι, χαὶ ὃ 
τούτωι χἀχείνωι, ὅτι καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ συνειρομένου γινώσχειν, μέχρι ὅσου τοῖς 
ἀκούσασι γνώριμον δεῖ ποιεῖν τὸ πῖπτον ὑπὸ μίαν διάνοιαν ταὐτὸ τί ἐστι 
τῶι δύνασϑαι ϑεωρεῖν, μέχρι ὅσου προτείνων οὔτ᾽ ἂν ἐλλείποι τις οὔϑ᾽ ὑπερ- 
βαίνοι τοῦ προάξοντος τὸν ἀποχρινόμενον ἐπὶ ὁμολογίαν ἀγνοουμένου πράγ- 
ματος. Ῥἰβροβίἄοπ: 81, 3 [ρ. 438] χατανενοηχὼς μόνος ἂν δύναιτο κατὰ τηλι- 
καῦτα διαιρῶν προτεῖναι χαϑ᾽ ὅσα τὸ φῆσαι χαὶ ἀποφῆσαι μὴ περὶ τῶν 
φανερῶν ὅπηι εἰσίν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἀδήλων χαὶ ἀδιαλήπτων, τοῖς μανϑάνουσι 
προτατέον. Ὑαὶ. 80, 1 [ρ. 42] διαιρεῖν τὰ τοῦ λόγου χαϑ᾽ ἕχαστα μέχρι τοῦ 
ποιεῖν χεφαλαιώματα. 

8. ὕχπεν. 8. Π 180 ῥ. 498 Ρ. πδοὴ Αροϊοάοτοβ (8. 5. 484,10] χαϑάπερ Ν. 
τὴν ἀκαταπληξίαν [α18 τέλος ὈοΖοϊοΠποίο}" ταύτην γὰρ ἔφη ὑπὸ δημοχρίτου 
᾿ἀϑαμβίην᾽ λέγεσϑαι. ' 

603. ΒΙΟΤΙΜΟΞ. 
1. Αετ᾿ Π 11, 8 [Ὁ.. 346] Διότιμος Τύριος ὁ Δημοχρίτειος τὴν αὐτὴν 

τούτοις εἰσηνέγκατο γνώμην [π80} Μοίιοᾶογ υπὰ ϑίταίοῃ νβὶ. οὔϑῃ 5. 418, 25]. 
ἢ. Ομ. ϑδέ.. Π 180 Ρ. 498}. [8. οὔθῃ Ζ. 86] ἔτι πρὸς τούτοις [Ποπιοκτϊ, 

Ηοκαίαϊοβ, Αροϊοάοτγοβ, Νϑυβῖρημδη 68] 4, τὴν παντέλειαν τῶν ἀγαϑῶν, 
ἣν εὐεστὼ προσαγορεύεσϑαι [πϑᾶτι]. ὑπὸ Δημοχρίτου), τέλος ἀπέφηνεν. 

8. ϑέχτ ΥΠΊ140 4. δὲ τρία χατ᾽ αὐτὸν [Ὀοπιοκτίς νεῖ]. 5. 881, 41] ἔλεγεν 
εἶναι χριτήρια (1) τῆς μὲν τῶν ἀδήλων χαταλήψεως τὰ φαινόμενα (ὥς φησιν 

45 ᾿ἀναξαγόρας, ὃν ἐπὶ τούτωι Δημόχριτος ἐπαινεῖ), (2) ζητήσεως δὲ τὴν ἔννοιαν 



488 68. ΘΙΟΤΙΜΟΙ͂. 64. ΒΙῸΝ ΝῸΝ ΑΒΡΕΒΑ. 6ὅ. ΒΟΙΠΟΝ, 

(περὶ παντὸς γάρ, ὦ παῖ, μία ἀρχὴ τὸ εἰδέναι περὶ ὅτου ἔστιν ἢ ξζήτησις᾽ 
[Ριαῖο Ῥμδθᾶγ, ὑ, 281}), (8) αἱρέσεως δὲ καὶ φυγῆς τὰ πάϑη᾽ τὸ μὲν γὰρ ὧι 
προσοιχειούμεϑα, τοῦτο αἱρετόν ἐστιν, τὸ δὲ ὧι προσαλλοτριούμεϑα, τοῦτο 
φευχτὸν ἐστιν. 

ὅ 064. ΒΙΟΝ ΟΝ ΑΒΌΕΒΑ. 
ι. Τοῦ. ΓΥ͂ 588 γεγόνασι δὲ Βίωνες δέχα" .. . τέταρτος ἰνοτμουρομὶ ἄοτ 

Βογγθβίβοηϊτο] Δημοχρίτειος χαὶ μαϑηματιχός, ᾿Αβδηρέτης, ᾿Ατϑίδι γεγραφὼς καὶ 
Ἰάδι" οὗτος πρῶτος εἶπεν εἶναί τινας οἰχήσεις, ἔνϑα γίνεσθαι ἕξ μηνῶν τὴν 
γύχτα καὶ ἕξ τὴν ἡμέραν. 

10 ἢ. ΒΤΆΑΒ, 1 Ὁ. 29 φησὶ δὲ Ποσειδώνιος μηδένα οὕτως παραδεδωχέναι τοὺς 
ἀνέμους τῶν γνωρίμων περὶ ταῦτα οἷον ᾿Αριστοτέλη, Τιμοσϑένη [ἃ. Α ἀπειῖγαὶ 
ἄο8. ῬΕΙΔάοΙρἢ 8), Βίωνα τὸν ἀστρολόγον. 

θῦ. ΒΟΙΟΚ. 
ὕθον ἴππ πὰ βοῖπο δυναμερώ ναὶ. 8. 460, 12. 32 

15 ΒΩΜΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΕΚ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΏΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
ΕΙΣ ΕἘΠΙΣΤΑΣΙΝ ΗΜΑΣ ΑΓΌΟΝΤΩΝ 

(ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ.. 

ἈΡουχΟΝ. τηἶταν.  Ττε πῆϊξ ἄθπιὶ Τιθπῦα Βώλου οἷπο Πρῆθ νὸπ Ἐχ- 
οογρύθη δου Ἐρἱπιοηϊάθβ, Αὐβίθαβ ὑπ δηᾶογο αν μου δὰ8 ΤΉΘΟΡΟΣΡ 

20 ἀπ Ατίβίοίοίθβ οἷῃ [8. οὔθη 5. 27 πὶ 1. Ἐδοπᾶδ 31 οἷα Οἷζαϊ δ ΤΠΘΟργαϑὶ 

Η. Ὁ]. ΙΧ 11,4, οουτε δῦοὴ Βοὶ ΞΤΈΡΗ. Ἄψυνϑος) ... ἔστι καὶ εἶδος φυτοῦ, περὶ 
οὗ Βῶλος ὁ Δημοκρίτειος, ὅτι Θεόφραστος ἐν τῶι Περὶ φυτῶν ἐνάτωι τὰ 

πρόβατα τὰ ἐν τῶι Πόντωι τὸ ἀψύνϑιον νεμόμενα οὐκ ἔχει χολὴν. 
ΕΠὴ ᾿προγου ΒΟΪ]08 δὰ8 Μοηᾶοθβ ἃ]5 ογῖ. οἷμθβ ΡΒαπμΔΟΙΟρίβομθα 6ε- 

25 ἀἰομίοθ υυϊγὰ υἱϑιθίοις οἰοτι Θαι, ἀθ ἀπ. ΧΙΥ͂ 144 Κ. [ἀθοη!οίοσι ὯὮρος ὁ 
ἹΜενδήσιος]. 
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ΑΝΗΛΑΝΟ. 

1. ΚΟΘΜΟΠΟΘΟΊΒΞΟΗΒ ὈΙΟΗΤΌΝΟ ὉῈ5 

5ΕΟΗΒΝΤΕῈΝ ΨΦΑΗΒΗΠΝΌΒΗΤΕ. 

06. ΟΒΡΗΕΝ. 

Α. ΓΤΕΒῈΝ ὕΝῸ ΒΟΗΕΙΕΤΕΝ. 

1. ϑπτ». Ὀρφεὺς Δειβήϑρων τῶν ἐν Θράικηι (πόλις δέ ἐστιν ὑπὸ τῆι 
Πιερίαι) υἱὸς Οἰάγρου καὶ Καλλιόπης" ὁ δὲ Οἴαγρος πέμπτος ἦν ἀπὸ Ατλαν- 
τος, χατὰ ᾿Αλχυόνην μίαν τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ. γέγονε δὲ πρὸ τὰ γενεῶν 
τῶν Τρωικῶν καί φασι μαϑητὴν γενέσϑαι αὐτὸν Δίνου, βιῶναι δὲ γενεὰς 

8, οἱ δὲ τα φασίν. ἔγραψε Τριαγμοὺς (λέγονται δὲ εἶναι ἤωνος τοῦ τρα- 
γικοῦ [ν6]. 8.281, 10], ἐν δὲ τούτοις τὰ Ἱεροστολιχὰ καλούμενα, κλήσεις 
χοσμιχαί), Νεωτευχτιχά, Ἱεροὺς λόγους ἐν ῥαψωιδίαις χό (λέγονται δὲ 
εἶναι Θεογνήτου τοῦ Θεσσαλοῦ, οἱ δὲ Κέρχωπος τοῦ Πυϑαγορείου ἴα. ὅ 8. 827), 

Χρησμούς, οἱ ἀναφέρονται εἰς Ὀνομάκχριτον [8.8.498,6.496,82.49...), Τελετάς 
(ὁμοίως δέ φασι χαὶ ταύτας Ὀνομαχρίτου), {(Διϑιχάγ" ἐν᾿ τούτοις δ᾽ ἔστι, περὶ 
λίϑων γλυφῆς, ἥτις Ὀγδο ηχοντάλιϑος ἐπιγράφεται. Σωτήρια᾽ ταῦτα 
Τιμοχλέους τοῦ Συρακουσίου λέγεται ἢ ἢ Περσίνου τοῦ Μιλησίου. Καὶ ρατῆρας 
ἴνε!. 35, 496, 41]. ταῦτα Ζωπύρου φασίἔ. Θρονισμοὺς «μπτρώιους χαὶ 
Βακχχικά" ταῦτα Νιχίου τοῦ Ἐλεάτον φασὶν εἶναι. Εἰς Ἅιδου χατάβα- 

σιν" ταῦτα Ἡροδίχον τοῦ Περινϑίου. Πέπλον καὶ Δίκτυον" καὶ ταῦτα 
Ζωπύρου τοῦ Ἡρακλεώτου, οἱ δὲ Βροτίνου [ο. Ἴ,4 8.381, Ὀνομαστιχὸόν, 

ἔπη ασ. Θεογονίαν, ἔπη͵ «σ, ᾿Αστρονομίαν, ᾿Ἀμμοσκοπίαν[ἢ, Θυηπο- 
λιχόν, Ωιοϑυτιχά ἢ Ωιοσκχοπιχώ, ἐπικχῶς. Καταζωστιχόν, Ὕμνους, 

Κορυβαντικόν, καὶ Φυσικά, ἃ Βροντίνου φασίν. [6]. Οτεμ. δα. 1 181 
Ρ. 391}Ρ. τοὺς μὲν ἀναφερομένους εἰς Μουσαῖον Χρησμούς (ς. 61] Ὀνομακχρίτου 
εἶναι λέγουσι, τὸν Κρατῆρα δὲ τὸν Ὀρφέως Ζωπίρου τοῦ Ἡρακλεώτου, τήν 
Εἰς Ἅιδου κατάβασιν Προδίχου τοῦ Σαμίου. Ἴων κτλ. 5. 8. 8381, 8. 

Ὀρφεὺς Κροτωνιάτης ἐποποιός, ὃν Πεισιστράτωι συνεῖναι τῶι τυράννωι 

᾿Ασχληπιάδης φησὶν ἐν τῶι ἕχτωι βιβλίωι τῶν Γραμματιχῶν. Δεχαετη- 
οἰδα(), ᾿Αργοναυτικὰ καὶ ἄλλα τινά. 

Ὀρφεὺς Καμαριναῖος ἐποποιός, οὗ φασιν εἶναι τὴν Εἰς Ἅιδου κατά- 
βασιεν. 

ἢ. [βτο. ἔγ. 10 .Α Βοσρξκ. ὀνομάκλυτος Ὄρφην. 
8. ΑΕΒσεσι,. ἀρ. 1629 Ὀρφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις" 

ὁ μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾽ ἀπὸ φϑογγῆς χαρᾶι. 
εἰ. Βίπιοπ, ἔν. 40. Ἐπγ, Βακοὶ. 5601. [ρ. Α. 1211. 
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4. ῬΑυβ. Χ 80, 6 [Ροϊψφηοίβ Τπίογνγθ 80}14] ἀποβλέψαντι δὲ αὖϑις ἐς τὰ 
χάτω τῆς γραφῆς ἔστιν ἐφεξῆς μετὰ τὸν Πάτροχλον οἷα ἐπὶ λόφου τινὸς 
Ὀρφεὺς καϑεζόμενος, ἐφάπτεται δὲ χαὶ τῆι ἀριστερᾶι κιϑάρας, τῆι δὲ ἑτέραε 
χειρὶ ἱτέας χλῶνές εἰσιν ὧν ψαύει, προσαναχέχλιται δὲ τῶι δένόρωι" τὸ ἄλσος 
ἔοικεν εἶναι τῆς Περσεφόνης, ἔνϑα αἴγειροι χαὶ ἐτέαι ὅόξηι τῆι Ὁμήρου [χ 509] 
πεφύκασιν. Ἑλληνικὸν δὲ τὸ σχῆμά ἐστι τῶι Ὀρφεὶ καὶ οὔτε ἡ ἐσθὴς οὔτε 
ἐπίϑημά ἐστιν ἐπὶ τῆι κεφαλῆι Θραικιον. 

ὅ. Ηξβον. Π ὅϑ8 Ἡσίοδον γὰρ χαὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετραχοσίοισι ἔτεσι 
δοκέω μεὺ πρεσβυτέρους γενέσϑαι καὶ οὐ πλέοσι... οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ 
λεγόμενοι τούτων τῶν ἀνδρῶν γενέσϑαι ὕστερον ἔμοιγε δοχεῖν ἐγένοντο... 
τὰ δὲ ὑστερα τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ Ὅμηρον ἔχοντα ἐγὼ λέγω. Π 81, 5. οὔδῃ 
5.26 α. 4 η.1. 

6. ἔσει». ΑἸο. 851 εἰ δ᾽ Ὀρφέως μοι γλῶσσα χαὶ μέλος παρῆν 
ὥστ᾽ ἢ χόρην Δήμητρος ἢ κείνης πόσιν 
ὕμνοισι κηλήσαντα σ᾽ ἐξ᾽ “Διδου λαβεῖν, 
κατῆλθον ἄν. Ὑρὶ. Μρὰ, 548. 

Ἴ. -- --- 962 ἐγὼ χαὶ διὰ μούσας 
χαὶ μετάρσιος ἤἥιξα καὶ 
πλείστων ἁψάμενος λόγων 

96ὅ χρεῖσσον οὐδὲν ᾿Ανάγχας 
ηὗρον, οὐδέ τι φάρμακον 
Θρήισσαις ἐν σανίσιν, τὰς 
Ὀρφεία χατέγραψεν 
γῆρυς, οὐδ ὅσα Φοῖβος ᾿Α- 

910 σχληπιάδαις ἔδωχε 
φάρμακα πολυπόνοις 
ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν. 

8. -- Βτρρου.. 952 {Τῆθβουβ Ζὰ ΗἹρροϊ γίοβ) 
ἤδη νυν αὔχει καὶ δι᾿ ἀψύχου βορᾶς 

80 Ἑ σίτοις χαπήλευν᾽ Ὀρφέα τ᾽ ἄνακτ᾽ ἔχων 
βάχχευε πολλῶν γραμμάτων τιμῶν χαπνούς. 

9. -- Ογοὶ. 640 ἀλλ᾽ οἷδ᾽ ἐπωιδὴν Ὀρφέως ἀγαϑὴν πάνυ, 
ὡς αὐτόματον τὸν δαλὸν εἰς τὸ χρανίον 
στείχονθ᾽ ὑφάπτειν τὸν μονῶπα παῖδα γῆς. 

10. [Ετπαι».] ΕΠ 68. 948 μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανάς 
ἔδειξεν Ὀρφεὺς, αὐτανέψιος νεκροῦ [468 ΜυΒΟΠΒΟΝΠοΒ ΕΠ 6805] 
τοῦδ᾽ ὃν χατακτείνεις σύ Πουσαῖόν τε, σόν 
σεμνὸν πολίτην [ἄογ ΑἸΒ6Π6] χαπὲ πλεῖστον ἄνδρ᾽ ἕνα 
ἐλϑόντα, Φοῖβος σύγγονοί τ᾿ ἡσχήσαμεν. 

11. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. ΕὙβομο 1032 

Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς ϑ᾽ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ᾽ ἀπέχεσϑαι 
Μουσαῖος δ᾽ ἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς. 

12. --- Υὅρ. 698 (μοῦ ἄθγ γὅρ8)) 

Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβος τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρταρος εὑὐρύς, 
Γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ᾿Αὴρ οὐδ᾽ Οὐρανὸς ἦν" ᾿Ερέβους δ᾽ ἐν ἀπείροσι χόλποις 
τίχτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος ὠιὸν, 
ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὃ ποϑεινός 
στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰχὼς ἀνεμώχεσι δίναις. 
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οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίωι χατὰ Τάρταρον εὐρύν 
ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν εἰς φῶς. 
πρότερον δ᾽ οὐκ ἦν γένος ἀϑανάτων, πρὶν Ἔρως ξυνέμειξεν ἅπαντα᾽ 
ξυμμειγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ Οὐρανὸς Ωχεανὸς τε 
καὶ Γῆ πάντων τε ϑεῶν μαχάρων γένος ἄφϑιτον. 

128. ΤΙΜΟΤΉΕΟΒ Πέρσαι 3232 
πρῶτος ποικιλόμουσος Ὀρ- 

φεὺς χέλυν ἑτέχνωσεν 
υἱὸς Καλλιόπας Πιερίας ἔπι. 

2856 Τέρπανδρος δ᾽ ἐπὶ τῶι δέχα 
ζεῦξε μοῦσαν ἐν ὠιδαῖς" 

“έσβος δ᾽ Αἰολίαν νιν ᾿Αν- 
τίσσαι γείνατο χλεινόν. 

18. ΗΤΡΡΙΑΒ ἔτ. θ [8. απίθη ὁ. 798] τούτων ἴσως εἴρηται τὰ μὲν Ὀρφεῖ τὰ 
δὲ Μουσαίωι κατὰ βραχὺ ἄλλωι ἀλλαχοῦ, τὰ δὲ Ἡσιόδωι τὰ δὲ Ὁμήρωι. 

14. Ῥιμτο ϑγτρ. 119) Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ 
“δου, φάσμα δείξαντες τῆς γυναιχὸς ἐφ᾽ ἣν ἧχεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι 
μαλϑακίζεσϑαι ἐδόχει, ἅτε ὧν κιϑαρωιδός, χαὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος 
ἀποϑνήισχειν ὥσπερ ᾿ἄλχηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσϑαι ζῶν εἰσιέναι εἰς “4ιδου. 
τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίχην αὐτῶι ἐπέϑεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸν ϑάνατον αὐτοῦ 
ὑπὸ γυναιχῶν γενέσϑαι. 

15, θιον. Υ͂ θ4, 4 ἔνιοι δ᾽ ἱστοροῦσιν, ὧν ἐστι χαὶ Ἔφορος ([ΕῊΟῚ 28ὅ 
ἔτ, θ5] τοὺς Ἰδαίους Δαχτύλους γενέσϑαι μὲν χατὰ τὴν Ἴδην τὴν ἐν Φρυγίαι, 
διαβῆναι δὲ μετὰ Μύγόονος εἰς τὴν Εὐρώπην" ὑπάρξαντας δὲ γόητας ἐπιτη- 
δεῦσαι τάς τε ἐπωιδὰς καὶ τελετὰς χαὶ μυστήρια, καὶ περὶ Σαμοϑράικην δια- 
τρίψαντας οὐ μετρίως ἐν τούτοις ἐχπλήττειν τοὺς ἐγχωρίους" χαϑ᾽ ὃν δὴ 
χρόνον καὶ τὸν Ὀρφέα φύσει διαφόρωι κεχορηγημένον πρὸς ποίησιν καὶ με- 
λωιδίαν μαϑητὴν γενέσθαι τούτων καὶ πρῶτον εἰς τοὺς “Ἕλληνας ἐξενεγκεῖν 
τελετὰς χαὶ μυστήρια. 

1θ. ΤΉΒΟΡΗΕ. οἶδγ. 16, 11 καὶ ὅταν ἐνύπνιον ἔδηι [ἄθγ δεισιδαίμων), πο- 

ρεύεσϑαι πρὸς τοὺς ὀνειροχρίτας ... καὶ τελεσϑησόμενος πρὸς τοὺς Ὀρφεο- 
τελεστάς. Υρὶ. Θοπιοβίῃ. ἃ. οοτγ. 129. 259. 

Β. ΑἸΤΒΕΖΕΌΘΟΤΕ ἘΒΑΘΟΜΈΝΤΕ. 

1. Ῥυισυ. ΡΒ οὉ. 66 (παρὰ Αὐΐχβμ!ππρ ἄογ ὅ τον) ἡ ἕχτηι δ᾽ ἐν γε- 
γνεᾶι᾽ φησὶν Ὀρφεύς, καταπαύσατε χόσμον ἀοιόδῆς᾽, ἀτὰρ κινδυνεύει καὶ 
ὁ ἡμέτερος λόγος ἐν ἕχτηι χαταπεπαυμένος εἶναι χρίσει. 

2, -- ΟΥἸδ Ὁ]. 402Β0 ὥσπερ αὖ Ὅμηρος ᾿ Ὠχεανόν τε ϑεῶν γένεσίν᾽ 
φησιν “ καὶ μητέρα Τηϑύν᾽ [3.201]. οἶμαι δὲ χαὶ Ἡσίοδος ἵΤΉΘορ,. 331]. λέγει 
δέ που καὶ Ὀρφεὺς ὅτι 

᾿Ωχεανὸς πρῶτος καλλίρροος ἤρξε γάμοιο, 
ὃς δα κασιγνήτην ὁμομήτορα Τηϑὺν ὄπυιεν. 

8. --- 400ίΒΟ χαὶ γὰρ σῆμά τινές φασιν αὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς [πᾶπῃ!. τὸ 
σῶμα], ὡς τεϑαμμένης ἐν τῶι νῦν παρόντι" καὶ διότι αὖ τούτωι σημαίνει ἅ 

ἄν σημαίνηι ἡ ψυχή, καὶ ταύτηι σῆμα ὀρϑῶς χαλεῖσϑαι. δοκοῦσι μέντοι μοι 
μάλιστα ϑέσϑαι οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, ὡς δίχην διδούσης τῆς 
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ψυχῆς ὧν δὴ ἕνεχα δίδωσιν, τοῦτον δὲ περίβολον ἔχειν ἵνα σώιζηται δεσμω- 
τηρίου εἰχόνα. Υ α]. ῬΏΪΟΙ. ἔτ. 14. 15 8. 258. 

4. - - Βρορ. Π 8680 Μουσαῖος δὲ τοίτων [Βθδἰοᾶ ὑπᾶ ΗοποῚ)] νεανρερεώ- 
τερα τἀγαϑὰ καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ [ΟΥΡΗ 618] παρὰ ϑεῶν διδόασι τοῖς δικαίοις" εἰς 

ὅ Ἅιδου γὰρ ἀγαγόντες τῶι λόγωι καὶ χατακχλίναντες χαὶ συμπόσιον τῶν ὅὁσέων 
χκατασχευάσαντες ἐστεφανωμένους ποιοῦσι τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη διάγειν 
μεϑύοντας, ἡγησάμενοι χάλλιστον ἀρετῆς μισϑὸν μέϑην αἰώνιον. 

ὅ. - --- 364) βίβλων δὲ ὅμαδον παρέχονται Μουσαίου χαὶ Ὀρφέως 
Σελήνης τε χαὶ Μουσῶν ἐγγόνων, ὥς φασι, καϑ᾽ ἃς ϑυηπολοῦσι πείϑοντες οὐ 

10 μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ πόλεις, ὡς ἄρα λύσεις τε χαὶ καϑαρμοὶ ἀδικημάτων 
διὰ ϑυσιῶν καὶ παιδιᾶς ἡδονῶν εἰσὶ μὲν ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ χαὶ τελευτήσασιν, ἃς 
δὴ τελετὰς καλοῦσιν, αἱ τῶν ἐχεῖ χαχῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς, μὴ ϑύσαντας δὲ 
δεινὰ περιμένει. 

θ. -- Ιορρ. 1Υ̓ 1158 ὁ μὲν δὴ ϑεός, ὥσπερ καὶ ὃ παλαιὸς λόγος, ἀρχήν 
18 τε χαὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων, εὐϑείαι πε- 

ραίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος. τῶι δ᾽ ἀεὶ ξυνέπεται Δίχη τῶν ἀπολει- 
πομένων τοῦ ϑείου νόμου τιμωρός, ἧς ὃ μὲν εὐδαιμονήσειν μέλλων ἐχόμενος 
ξυνέπεται ταπεινὸς χαὶ χεκοσμημένος, εἰ δέ τις ἐξαρϑεὶς ὑπὸ μεγαλαυχίας ἢ 

χρήμασιν ἐπαιρόμενος... φλέγεται τὴν ψυχὴν μεϑ᾽ ὕβρεως ... καταλείπεται 
20 ἔρημος ϑεοῦ, χαταλειφϑεὶς δὲ ... μετὰ δὲ χρόνον οὐ πολὺν ὑποσχὼν τιμωρέαν 

οὐ μεμπτὴν τῆι Δίχηι ἑαυτὸν τε καὶ οἶχον καὶ πόλιν ἄρδην ἀνάστατον ἐποίησε. 
Με]. ΟἸΡἢ. ἔγαρτη. 46 ορὰ. ΑΌ6]: Ῥβθυδγίβί. 46 τηυπᾶο 1 Ζεὺς χεφαλή [γ8τ. ἀρχή], 
Ζεὺς μέσσα, Διὸς δ᾽ ἐκ πάντα τέτυχται. 

7. -- βγῶ. 2188 οἱ δὲ οἰχέται, καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶν βέβηλός τε χαὶ 

25 ἄγροικος, πύλας πάνυ μεγάλας τοῖς ὠσὶν ἐπίϑεσϑε. Υ αὶ. ΟΥφἢ. 4 [1υὙ8τ. Θ0Ἀ. 15] 
φϑέγξομαι οἷς ϑέμις ἐστί" ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βέβηλοι. 

8. --- Τῖιη. Ρ. 40) περὶ δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν χαὶ γνῶναι τὴν 
γένεσιν μεῖζον ἢ χαϑ᾽ ἡμᾶς, πειστέον δὲ τοῖς εἰρηχόσιν ἔμπροσϑεν, ἐκγόνοις 
μὲν ϑεῶν οὖσιν, ὡς ἔφασαν, σαφῶς δέ που τοὺς γε αὑτῶν προγόνους 

80ὺ εἰδόσιν ... οὕτως οὖν κατ᾽ ἐκείνους ἡμῖν ἡ γένεσις περὶ τούτων τῶν ϑεῶν 
ἐχέτω καὶ λεγέσϑω" Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Ὠκεανὸς τε καὶ Τη- 
ϑὺς ἐγενέσϑην, τούτων δὲ Φόρχυς Κρόνος τε χαὶ Ῥέα καὶ ὅσοι 
μετὰ τούτων, ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ῥέας Ζεὺς Ἥρα τε χαὶ πάντες 
οσους ἔσμεν ἀδελφοὺς λεγομένους αὐτῶν, ἔτι τε τούτων ἄλλους 

85 ἐχγόνους. 
9. ΑΕἰθτ. Μοίαρῃ. Α 6. 1011}26 χαίτοι εἰ ὡς λέγουσιν οἱ ϑεολόγοι οἱ ἐχ 

Νυκτὸς γεννῶντες ἢ ὡς οἱ φυσιχοὶ “ἥν ὁμοῦ πάντα χρήματα᾽ ἴ8. 8. 826, 11] 
φασί, τὸ αὐτὸ ἀδύνατον. Ν 4. 1091}4 οἱ δὲ ποιηταὶ οἱ ἀρχαῖοι ταύτηι ὁμοίως, 
ἥι βασιλεύειν χαὶ ἄρχειν φασὶν οὐ τοὺς πρώτους οἷον Νύχτα χαὶ Οὐρανὸν ἢ 

40 ζαος ἢ Ὠχεανόν, ἀλλὰ τὸν 4 ἰα. 
10. --- --- Α 8. 988Ρ21 εἰσὶ ὁέ τινες οἱ χαὶ τοὺς παμπαλαίους καὶ πολὺ 

πρὸ τῆς νῦν γενέσεως χαὶ πρώτους ϑεολογήσαντας οὕτως ἰνὶθ ΤῊ8]68] οἴονται 

περὶ τῆς φύσεως ὑπολαβεῖν Ὡχεανὸν τε γὰρ καὶ Τη ϑὺν ἐποίησαν τῆς γενέ- 
σεως πατέρας [8. π. 2] χαὶ τὸν ὅρχον τῶν ϑεῶν ὕδωρ τὴν χαλουμένην ὑπ᾿ 

45 αὐτῶν Στύγα τῶν ποιητῶν" τιμιώτατον μὲν γὰρ τὸ πρεσβύτατον" ὄρχος δὲ 
τὸ τιμιώτατόν ἐστιν. εἰ μὲν οὖν ἀρχαία τις αὕτη καὶ παλαιὰ τετύχηχεν οὖσα 
περὶ τῆς φύσεως ἡ ὁόξα, τάχ᾽ ἂν ἄδηλον εἴη [8. ἡ. 111]. 

11. --- ἀρ δαΐπια Α δ. 4100 21 τοῦτο ὀὲ πέπονϑε καὶ ὁ ἐν τοῖς Ὀρφιχοῖς 
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ἔπεσι χαλουμένοις λόγος" φησὶ γὰρ τὴν ψυχὴν ἐχ τοῦ ὅλου εἰσιέναι ἀνα- 
πνεόντων, φερομένην ὑπὸ τῶν ἀνέμων. Ὥαζα ῬΒΙΙορ. Ρ. 186,24 λεγομένοις 
εἶπεν, ἐπειδὴ μὴ δοχεῖ Ὀρφέως εἶναι τὰ ἔπη, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς Περὶ φιλο- 
σοφίας λέγει [ἴτ. 1 ΟΒ86.} αὐτοῦ μὲν γάρ εἰσι τὰ δόγματα, ταῦτα δέ φασιν 
Ὀνομάχριτον ἐν ἔπεσι κατατεῖναι. αὶ. οὔοη 3. 2831, 1. ΤΆτιΑΝ 41 Ρ. 42, 4 
Ὀρφεὺς δὲ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Ἡραχλεῖ γέγονεν, ἄλλως τε χαὶ τὰ εἰς 
αὐτὸν ἐπιφερόμενά φασιν ὑπὸ Ὀνομαχρίτου τοῦ ᾿Αϑηναίου συντετάχϑαι γενο- 
μένου χατὰ τὴν Πεισιστρατιδῶν ἀρχὴν περὶ τὴν πεντηχοστὴν ὀλυμπιάδα 
[580---511]. τοῦ δὲ Ὀρφέως Μουσαῖος μαϑητής. 

12. Ῥάμαβο. ἃ. ργίπο. 124 [1 819, 8 Ευ6}16] ἡ δὲ παρὰ τῶι Περιπατητικῶι 
Εὐδήμωι [ἴτ. 111] ἀναγεγραμμένη ὡς τοῦ Ὀρφέως οὖσα Θεολογία πᾶν τὸ 
νοητὸν ἐσιώπησεν... ἀπὸ δὲ τῆς Νυκτὸς ἐποιήσατο τὴν ἀρχήν, ἀφ᾽ ἧς καὶ ᾿ 
ὁ Ὅμηρος, εἰ καὶ μὴ συνεχῆ πεποίηται τὴν γενεαλογίαν, ἵστησιν᾽ οὐ γὰρ ἀπο- 
ὁεχτέον Εὐδήμου λέγοντος ὅτι ἀπὸ Ὡχεανοῦ καὶ Τηϑύος ἄρχεται ἴνπσοσοι ΚΞ 302 
᾿ῷΩχεανὸν τε ϑεῶν γένεσιν χαὶ μητέρα Τηϑύν]" φαίνεται γὰρ εἰδὼς καὶ τὴν 
Νύχτα μεγίστην οὕτω ϑεόν, ὡς καὶ τὸν Δία σέβεσϑαι αὐτήν" 'ἱἅξετο γὰρ μὴ 
Νυχτὶ ϑοῆι ἀποϑύμια ῥέζοι᾽ [Ξ 261]. ἀλλ᾽ Ὅμηρος μὲν καὶ αὐτὸς ἀρχέσϑω 
ἀπὸ Νυχτός. Ἡσίοδος δὲ μοι δοχεῖ πρῶτον γενέσϑαι τὸ Χάος ἱστορῶν τὴν 
ἀκατάληπτον τοῦ νοητοῦ χαὶ ἡνωμένην παντελῶς φύσιν χεχληκέναι Χάος, τὴν 
δὲ Γῆν πρώτην ἐχεῖϑεν παράγειν ὥς τινα ἀρχὴν τῆς ὅλης γενεᾶς τῶν ϑεῶν. 
εἰ μὴ ἄρα Χάος μὲν τὴν δευτέραν τῶν δυεῖν ἀρχῶν Γὴν δὲ χαὶ Τάρταρον χαὶ 
Ἔρωτα τὸ τριπλοῦν νοητόν, τὸν μὲν Ἔρωτα ἀντὶ τοῦ τρίτου, ὡς κατὰ ἐπι- 
στροφὴν ϑεωρουμένην. τοῦτο γὰρ οὕτως ὀνομάζει χαὶ ὁ Ὀρφεὺς ἐν ταῖς 
Ῥαψωιδίαις.... [123 ν». 810,18. ὈοΒΟΙ τοὶ ἀΐοθο Ὀθὶ ἄθῃ Νϑαρ  δίομίκοση 
ἀδΠΙομΘ Τπθορ. (ἡ συνήϑης Ὀρφικὴ ϑεολογία Ῥ. 811, 14 --- αἱ φερόμεναι ῥαψωι- 
δίαι Ὀρφικαί ν. 8160, 18): Χρόνος, Αἰϑήρ ὯΟ Χάος, ὠιόν, Φάνης τα Ἠριχεπαῖος 
-α- ἥῆτις οὐ Νύξ, Οὐρανὸς Ὁ Γαῖα, Ζεὺς Οῦ Περσεφόνη, Διόνυσος Ζαγρεύςὶ. 

18, -- 128 ὈΪδ (Ρ. 811, 165 ΒΕ] ἡ δὲ χατὰ τὸν Ἱερώνυμον [ΖοΒθρΡῇ. 
Απᾶαα. ἰυά. 1.94 Ἱερ. ὁ Αἰγύπτιος ὃ τὴν ᾿Αρχαιολογίαν τὴν Φοινικικὴν συγγρα- 
ψάμενος φερομένη χαὶ Ἑλλάνικον, εἴπερ μὴ καὶ ὃ αὐτός ἐστιν, οὕτως ἔχει" 
ὕδωρ ἦν, φησίν, ἐξ ἀρχῆς καὶ ὕλη, ἐξ ἧς ἐπάγη ἡ γῆ, δύο ταύτας ἀρχὰς 
ὑποτιϑέμενος πρῶτον, ὕδωρ καὶ γῆν ... τὴν δὲ τρίτην ἀρχὴν μετὰ τὰς δύο 
γεννηϑῆναι μὲν ἐχ τούτων ὕδατός φημι καὶ γῆς, δράχοντα δὲ εἶναι κεφαλὰς 
ἔχοντα προσπεφυχυίας ταύρου καὶ λέοντος, ἐν μέσωι δὲ ϑεοῦ πρόσωπον, ἔχειν δὲ 

χαὶ ἐπὶ τῶν ὦμων πτερά, ὠνομάσϑαι δὲ Χρόνον ἀγήραον καὶ Ἡρακχλῆα 
τὸν αὐτόν. συνεῖναι δὲ αὐτῶι τὴν Ανάγκχην φύσιν οὖσαν τὴν αὐτὴν καὶ 
Ἀδράστειαν ἀσώματον διωργυιωμένην ἐν παντὶ τῶι κόσμωι τῶν περάτων 
αὐτοῦ ἐφαπτομένην. ταύτην οἶμαι λέγεσϑαι τὴν τρίτην ἀρχὴν κατὰ τὴν οὐσίαν 
ἑστῶσαν, πλὴν ὅτι ἀρσενόϑηλυν αὐτὴν ὑπεστήσατο... .. ἀμέλει χαὶ χατὰ ταύτην 
ὁ Χρόνος οὗτος ὃ δράχων γεννᾶται τριπλῆν γονήν Αἰϑέρα, φησί, νοερὸν 
χαὶ Χάος ἄπειρον χαὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις Ἔρεβος ὁμιχλῶδες . .. ἀλλὰ μὴν 
ἐν τούτοις, ὡς λέγει, ὃ Χρόνος ὠιὸν ἐγέννησεν .-.. ἐπὶ τούτοις ϑεὸν ἀσώ- 
ματον πτέρυγας ἐπὶ τῶν ὦμων ἔχοντα χρυσᾶς, ὃς ἐν μὲν ταῖς λαγόσι προσ- 
πεφυχυίας εἶχε ταύρων κεφαλᾶς, ἐπὶ δὲ τῆς χεφαλῆς δράχοντα πελώριον παντο- 
δαπαῖς μορφαῖς ϑηρίων ἰνδαλλόμενον ... καὶ ἥδε ἡ ϑεολογία Πρωτόγονον 
ἀνυμνεῖ χαὶ Δία χαλεῖ πάντων διατάχτορα καὶ δλου τοῦ κόσμου᾽ διὸ χαὶ 
Πᾶνα χαλεῖσϑαι. Ατπενλο. ἴθ. 18 Ὀρφέως δὲ ὃς καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν 
[ἀογ δεῦρο] πρῶτος ἐξηῦρεν χαὶ τὰς γενέσεις διεξῆλθεν χαὶ ὕσα ἑχάστοις 

Γ᾿ 
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πέπρακται εἶπεν καὶ πεπίστευται παρ᾽ αὐτοῖς ἀληϑέστερον ϑεολογεῖν, ὧε καὶ 
Ὅμηρος τὰ πολλὰ καὶ περὶ ϑεῶν μάλιστα ἕπεται, καὶ αὐτοῦ τὴν πρώτην γέ- 
γεσιν αὐτῶν ἐξ ὕδατος συνιστάντος “ ΩὨχεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκ- 
ται [Ξ 201]. ἦν γὰρ ὕδωρ ἀρχὴ κατ᾽ αὐτὸν τοῖς ὅλοις, ἀπὸ δὲ τοῦ ὕδατος 
ἐλὺς χατέστη, ἐκ δὲ ἑχατέρων ἐγεννήϑη ζῶιον δράκων προσπεφυχυῖαν ἔχων 
χεφαλὴν λέοντος (καὶ ἄλλην ταύρου), διὰ μέσου δὲ αὐτῶν ϑεοῦ πρόσωπον, 
ὄνομα Ἡρακλῆς καὶ Χρόνος. οὗτος ὁ Ἡραχλῆς ἐγέννησεν ὑπερμέγεθες 
ὠξόν, ὃ συμπληρούμενον ὑπὸ βίας τοῦ γεγεννηχότος ἐκ παρατριβῆς εἰς δύο 
ἐρράγη. τὸ μὲν οὖν χατὰ χορυφὴν αὐτοῦ Οὐρανὸς εἶναι ἐτελέσϑη, τὸ δὲ 
χάτω ἐνεχϑὲν Γῆ" προῆλϑε δὲ χαὶ ϑεὸς τις ἀσώματος. Οὐρανὸς δὲ Γῆς 
μιχϑεὶς γεννᾶι ϑηλείας μὲν Κλωθὼ Λάχεσιν Ἄτροπον, ἄνδρας δὲ Ἔκα- 
τόγχειρας Κόττον Γύγην Βριάρεων χαὶ Κύχλωπας Βρόντην καὶ 

Στερόπην καὶ ᾿Αργην᾽ οὗς καὶ δήσας κατεταρτάρωσεν, ἐχπεσεῖσϑαι αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν παίδων τῆς ἀρχῆς μαϑών. διὸ καὶ ὀργισϑεῖσα ἡ Γῆ τοὺς Τιτᾶνας 
ἐγέννησεν" 

χούρους δ᾽ Οὐρανίωνας ἐγείνατο πότνια Γαῖα, 
οὺς δὴ καὶ Τιτῆνας ἐπίκλησιν χαλέουσιν, 
οὕνεκα τεισάσϑην μέγαν Οὐρανὸν ἀστερόεντα. 

14. [ΠΈΜΟΒΤΗ.] ο. Ατίβίορ. 11 χαὶ σεμνὴν Δίκην, ἣν ὃ τὰς ἁγιωτάτας 
ἡμῖν τελετὰς καταδείξας Ὀρφεὺς παρὰ τὸν τοῦ Διὸς ϑρόνον φησὶ καϑη- 
μένην πάντα τὰ τῶν ἀνϑρώπων ἐφορᾶν. 

18. Μίλεμ. Ῥλβ. θρ. 14 [1]. 1. Ῥαγ. Ρ. 105 ΗΪ ΠΟΥ] {ἀφ᾽ οὗ Ὀρφεὺς ὁ Οἰάγρον 
καὶ Καλλιόπης υἱὸς τὴν ἑαυτοῦ ποίησιν ἐξέϑηχε, Κόρης τε ἁρπαγὴν καὶ 
Δήμητρος ζήτησιν καὶ τὸν αὐτουζργηϑέντα σπόρον, ὃν ἐδίδαξε τὸ πλὴν 
ϑος() τῶν ὑποδεξαμένων τὸν καρπόν. Ὑρὶ. Ὑπομηϊδί, οτ. 80 ᾿. 422 Ὠϊηᾶ. 

16. Αροιχον. ΗΟ. 1 494 ἂν δὲ χαὶ Ὀρφεύς 
496 λαιῆι ἀνασχόμενος κίϑαριν πείραζεν ἀοιδῆς. 

ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ ϑάλασσα 
τὸ πρὶν ἐπ᾿ ἀλλήλοισι μιῆι συναρήροτα μορφῆι 
γείχεος ἐξ ὁλοοῖο διέκριϑεν ἀμφὶς ἕχαστα᾽" 
ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰϑέρι τέκμαρ ἔχουσιν 

δ00ὺ ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠέλιοιο χέλευϑοι" 
οὔρεώ 8ϑ᾽ ὡς ἀνέτειλε, χαὶ ὡς ποταμοὶ χελάδοντες 
αὐτῆισιν νύμφηισι χαὶ ἑρπετὰ πάντ᾽ ἐγένοντο. 
ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε 
᾿ῷχεανὶς νιφόεντος ἔχον χράτος Οὐλύμποιο" 

δ06 ὡς τε βίηι χαὶ χερσὶν ὃ μὲν Κρόνωι εἴχαϑε τιμῆς, 

ἡ δὲ Ῥέηι, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν χεανοῖο" 
οἱ δὲ τέως μαχάρεσσι ϑεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον, 
ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς 
Δικταῖον ναίεσχεν ὑπὸ σπέος, οἱ δέ μιν οὔπω 

ὅ10 γηγενέες Κύχλωπες ἐχαρτύναντο κεραυνῶι 
βροντῆι τε στεροπῆι τε" τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπαζει. 

16. ἀοΙάρι!δύίομθη νοὴ Ῥρίρὶἰα ο.Ἱ 4.---8. ϑδιγη. ν. ΟἾγ. [1. 510. δὲ 1]. 
ἢ. 638 Καὶ}. 

εὑρήσσεις δ᾽ ᾿Αἰδαο δόμων ἐπ᾽ ἀριστερὰ κρήνην 
παρ᾽ δ᾽ αὐτῆι λευκὴν ἑστηχυῖαν κυπάρισσον᾽ 
ταύτης τῆς χρήνης μηδὲ σχεδὸν ἐμπελάσειας. 
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εὑρήσεις δ᾽ ἑτέραν, τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης 
ὅ ψυχρὸν ὥδωρ προρέον" φύλαχες δ᾽ ἐπίπροσϑεν ἔασιν. 

εἰπεῖν" “Γῆς παῖς εἰμι χαὶ Οὐρανοῦ “ἀστερόεντος, 
αὐτὰρ ἐμοὶ γένος οὐράνιον" τόδε δ᾽ ἴστε χαὶ αὐτοί" 
δίψηι δ᾽ εἰμ() αὔη καὶ ἀπόλλυμαι" ἀλλὰ ὁότ᾽ αἶψα 
ψυχρὸν ὕόωρ προρέον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης. 

10 χαὐτοί σοι δώσουσι πιεῖν ϑείης ἀπὸ κρήνης, 
καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄλλοισι μεϑ᾽ ἡρώεσσι ἀνάξεις 

ἘΟΙρθα 8 νογβεϊιητηθιο ὕοτβο, Ὑεὶ. ᾿πβοῦγ. ν. ἘΪθαΐμοσαθ Β. Οὐ. μ6}]. ΧΥΙ 121. 
18. --- σοῦ ΤΒυτῖοὶ ἀοτβ, Ζ. [1. 5. οὐ 1. 641, 1) 

ἔρχομαι ἐχ κοϑαρῶν κοϑαρά χϑονίων βασίλεια, 
Εὐκλῆς, Εὐβουλεὺς τε χαὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι" 
καὶ γὰρ ἐγὼν ὑμῶν γένος ὄλβιον εὔχομαι εἶμεν, 
ἀλλά με Μοϊρ(α) ἐδάμασσε χαὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι 

ὅ (κ κ 4) χαὶ ἀστεροβλῆτα κεραυνόν. 

χύχλου δ᾽ ἐξέπταν βαρυπενϑέος ἀργαλέοιο 
ἱμερτοῦ δ᾽ ἐπέβαν στεφάνου ποσὶ χαρπαλίμοισι, 
Δεσποίνας διὸ) ὑπὸ κόλπον ἔδυν χϑονίας βασιλείας. 

(ϑ -ῷ 1) 10 “ ὄλβιε χαὶ μαχαριστέ, ϑεὸς δ᾽ ἔσηι ἀντὶ βροτοῖο.᾽ 
ἔριφος ἐς γαλ᾽ ἔπετον. 

19. --- ἃ. ἃ. Ο. 6041, 2 [- 8] 

ἔρχομαι ἐκ καϑαρῶν [χϑονίων) καϑαρά, χϑονίων βασίλεια, 
Εὐχλε καὶ Εὺ ̓βουλεῦ καὶ ϑεοὶ δαίμονες ἄλλοι" 
καὶ γὰρ ἐγὼν ὑ ὑμῶν γένος εὔχομαι ὄλβιον εἶναι, 
ποινὰν δ᾽ ἀνταπέτεισί(α) ἔργων ἕνεχ(α) οὔτι διχαίων 

εἴτε με οῖρ(α) ἐδαμάσατο (" κα κ« 
5 4.) εἴτε ἀστεροπῆτι κεραυνῶι. 
»ῦν δ᾽ ἱκέτιζς ἥγκω παρ᾽ ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν, 
ὥς μὲ πρόφρων πέμψηι ἕδρας εἰς εὐαγεζὀν)τωζν). 

20. --- 642. 

ἀλλ᾽ ὁπόταμ ψυχὴ προλίπηι φάος ἀελίοιο, 

δεξιὸν εὐοδιᾶι πεφυλαγμένον εὖ μάλα πάντα. 

[Ξ εὐοδιάσει; ἄθεοι]. ΔΕΞΙΟΝΕ . ΟΙἸΑΣΔΕΙΤΙΝΑ πεφ. κτλ. 
χαῖρε παϑὼν τὸ πάθημα" τὸ δ᾽ οὕπω πρόσϑίε) ἐπεπόνϑεις" 

ϑεὸς ἐγένου ἐξ ἀνθρώπου" ἔριφος ἐς γάλα ἔπετες. 
χαῖρε, χαῖρε, δεξιὰν ὁδοιπορῶν 

λειμῶνάς τίε) ἱεροὺς κατώ τ᾿ ἄλσεα Φερσεφονείας. 

12. ἘΒΟΠάΔΠΟΓ 8. θ᾿ Εὶ 5 Ογρλίϑο)ιον Τονιοξον οι (ΕΘβίβογ. ἔ. ΘΟ Ομ Ρ6Γ2) 
5. 164{.Ὄ Ὑε]. 5... 494,28 υπᾶ Ιυϑὕϊη. ΘΟ. 11 (Οὐ !ι. ἔσ. 2094. Ὀ6}}. 

πρωτογόνωι Τῆι ματρὶ ἔφη Κυβελήια Κόρρα" 
. Δήμητρος . .. πανόπτα Ζεῦ ........ 

Ἥλιε Πῦρ διὰ πάντ᾽ ἄστη νίσεαι, ὅτε Νίχαις 
ἠδὲ Τύχαις ἐφάνης {καὶ ὁμοῦ) παμμήστορι Μοίραι, 

ὅ τῆι τοι γάννυα [Ξ- γάνεα ΒΌΟσΒΕΙΕΕ] πιαίνεις τῆι σῆι, κλυτὲ δαῖμον 

δεσποτείαι᾽ τὶν πάντα δαμαστά, {τὰν πάντα χρατυντὰ, 
ἐμβρόντητα δὲ πάντα" {τὰν οίρης τλητέα πάντη. 
μητέρι Πῦρ μὲν μ᾽ ἀγίε), εἰ νῆστις οἷδ᾽ (ὑπομεῖναι), 
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ἑπτά τε νῆστιν νυξὶν ἢ μεϑ᾽ ἡμέραν εἶναι. 
10 ἑπτῆμαρ τὶν νῆστις ἔην, Ζεῦ Ὀλύμπιε χαὶ πανόπτα 

Ἅλιε 

617. ΜΌΒΑΙΟΞΚ. 
δ Α. ΓΕΒΕΝ ὕΝῸ ΒΟΗΒΙΕΊΕΝ. 

γεὶ. 8. 489,20; 490, 31; 492, 8. 8; 498, 9. 
1. ὅστο. Μουσαῖος ᾿Ελευσίνιος ἐξ ̓ Αϑηνῶν υἱὸς ᾿Αντιφήμου, τοῦ Εὐφήμου 

τοῦ Ἐχφάντου τοῦ Κερκυόνος, ὃν χατεπολέμησεν ὃ Θησεύς, καὶ Σελήνης γυ- 
ναιχός. ἐποποιὸς μαϑητὴς Ὀρφέως, μᾶλλον δὲ πρεσβύτερος. ἤχμαζε γὰρ 

10 χατὰ τὸν δεύτερον Κέχροπα χαὶ ἔγραψεν Ὑποϑήκας Εὐμόλπωι τῶι υἱῶι ἔπη 
ὁ καὶ ἄλλα πλεῖστα. 

2. ἩΒΕΜΈβϑιάναχ θοηδοη 18 ἢ, (Ὁ. ΑΙ. ΧΠ] 591}0)] 
15 οὐ μὴν οὐδ᾽ υἱὸς Μήνης ἀγέραστον ἔϑηχεν 

Μουσαῖος Χαρίτων ἤρανος ᾿Αντιόπην" 

15 ἥ τε πολὺν μύστηισιν ᾿Ελευσῖνος παρὰ πέζαν 
εὐασμὸν χρυφίων ἐξεφόρει λογίων 

'Ράριον ὀργειῶνι νόμωι διαποιπνύουσα 
20 δήμητρα' γνωστὴ δ᾽ ἐστὶ καὶ εἰν ᾿Αἴδηι. 

3. [ΔἘ181τ.) ΜΊγϑῦ. 1831. 848}1 φασὶν οἰχοδομούντων ᾿Αϑηναίων τὸ τῆς 

20 Δήμητρος ἱερὸν τῆς ἐν ᾿Βλευσῖνι περιεχομένην στήλην πέτραις εὑρεϑῆναι χαλ- 

χῆν, ἐφ᾽ ἧς ἐπεγέγραπτο" Δηιόπης τόδε σῆμα᾽, ἣν οἱ μὲν λέγουσι Μουσαίου εἶναι 
γυναῖχα, τινὲς δὲ Τριπτολέμου μητέρα γενέσϑαι. 

4, θιοσ. ῥγοοθιῃ. 1 ὃ παρὰ μὲν ᾿Αϑηναίοις γέγονε Μ., παρὰ δὲ Θηβαΐοις 
Μίνος. καὶ τὸν μὲν Εὐμόλπου παῖδά φασι, ποιῆσαι δὲ Θεογονίαν καὶ 

25 Σφαῖραν πρῶτον, φάναι τε ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα γενέσϑαι καὶ εἰς ταὐτὸν ἄνα- 
λύεσϑαι. τοῦτον τελευτῆσαι Φαληροῖ καὶ αὐτῶι ἐπιγεγράφϑαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον" 

Εὐμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φαληρικὸν οὖδας 
Μουσαῖον, φϑίμενον σῶμ᾽, ὑπὸ τῶιδε τάφωι. 

ὅ. ΡαΑυβ. 1 22,1 ἔτι δὲ τῶν γραφῶν [ἃογ ῬίπΑΚΟΙΠΘΚ] παρέντε τὸν παῖδα 
80 τὸν τὰς ὑόρίας φέροντα χαὶ τὸν παλαιστήν, ὃν Τιμαίνετος ἔγραψεν, ἔστι ου- 

σαῖος" ἐγὼ δὲ ἔπη μὲν ἐπελεξάμην ἐν οἷς ἔστι πέτεσϑαι Μουσαῖον ὑπὸ Βορέου (2) 
δῶρον, δοκεῖν δέ μοι πεποίηκεν αὐτὰ Ὀνομάκριτος" καὶ ἔστιν οὐδὲν Μουσαίου 
βεβαίως ὅτι μὴ μόνον ἐς Δήμητρα ὕμνος Δυκομίδαις [8. Β 20]. 

θ. β0ηοι,. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. ἤδη. 1038 τὸν ουσαῖον παῖδα Σελήνης χαὶ Εὐμὸλ- 

86 που Φιλόχορός φησιν. οὗτος δὲ παραλύσεις(}) καὶ τελετὰς χαὶ χαϑαρμοὺς 
συνέϑηχεν. ὁ δὲ Σοφοκλῆς χρησμολόγον αὐτόν φησι [ἴτ. 1012]. 

1. ϑξαν. γεκο. θη. ΥἹ 661 ἑπεοίοσιιδ γιέ ἰδέε [ΜαβδΘ08) ροϑέ Ογρῆδιης οἱ 
διινέ υαγίας ας ἤος. ορὶ ποτ: παρ ει αἰδὲ ΙΛιαῈ ἴϑδο αἴθ Ηἀ58.} βἰίδμιρε, αἰὲ 

Ονρλεὶ υοἱκνιγιξ, οἰεῦνι8 διώνι οοπιϑέαξ γμιῖ886 αἰδοὶριζιι. παηι αὐ ἔρϑιωη [ἃ. ἢ. ΜΌΒΑΙΟΒ]) 
40 ρυύρυιον σαν ιθη, δογίρδὶξ [ΟΥΡμθαβ 8. οὔθη 8. 489, 18, νρὶ. οῦθοκ Αὶ. 816, 

Βαγοβοῦ Ααγοβ 8. 111,8], φιοὰ ἀρροϊϊαίιν ΟΥαΐεν. 
8. ΜΑΈΜοΚ ΡΆπ. θρ. 15 Ρ. 105 ΗΠΠοΣ (ἀφ᾽ οὗ Εὔμολπος ὁ Μουσαίγ)ου τὰ 

μυστήρια ἀνέφηνεν ἐν Ἐλευσῖνι καὶ τὰς τοῦ (πατρὸς Μὺ)ουσαίου ποιήσεις ἐξέ- 

ϑηκζεν ἔτη ΧΗΔ βασιλεύοντος ᾿Αϑηνῶν ᾿Ερεχϑέ)γως τοῦ Πανδίονος [1818 ν. ΟὨχ... 
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Β. ΈΔΟΑΜΕΝΤΕ, 

ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ Ἡ ΒΥ 
ΟἸΥΜΡΙΟΡΟΒ Ὁ. Ῥμοῖ, ὈΠ0]. ο. 80. 61"81 Ἡρόδωρος δὲ ὁ τὴν» Ορφέως 

χαὶ Μουσαίου συγγράψας ἱστορίαν. Κρ). ἘῊ( 11 210; ἀοοὶ 8, 8. 508, 18. 
1 [4 Κογῃ (Βοβίοοκ 1898})}) ϑόοηοι. Αροῖχ. Βῃοὰ. Π11119 ἐν δὲ τῆι γ 

μουσαῖος τιτανογραφίαι {|. τῆι γ Μουσαίου {τη Τιτανοζμαχίαι ἐπὺγρα- 
φείσηι) λέγεται ὡς Κάδμος ἐκ τοῦ Δελφιχοῦ ἐπορεύετο προχαϑηγουμένης 
αὐτῶι τῆς βοῦς. 

2 (8) --- ἸΥ͂ 186 ἐν τούτοις χαὶ τοῖς ἐφεξῆς φησι τὴν Μήδειαν ἐπιρραί- 
γνουσαν ἀρκεύϑωι φάρμαχον κομίσαι τὸν ὁράχοντα ἐπάιδουσαν ἐν. ἡ δὲ ἄρ- 
κευϑοὸος δένδρον τι ἀχανϑῶδες ᾿ Ἀπόλλωνος ἔδιον, ὡς ἱστορεῖται ἐν τρίτωι 
τῶν εἰς Μουσαῖον ἀναφερομένων. 

8 [21] ΑΕΙ8:. Ὠἰβύ. Δ Ϊπ|. 260. ὅ68518 ὁ δ᾽ ἀετὸς ὠιὰ μὲν τίχτει τρία 
ἐκλέπει δὲ τούτων τὰ δύο ὥσπερ ἔστι καὶ ἐν τοῖς Μουσαίου λεγομένοις ἔπεσιν" 

ὃς τρία μὲν τίχτει, δύο (δ᾽) ἐκλέπει, ἕν δ᾽ ἀλεγίξζει. 
4, ὅ σεν. δ. ΥἹ ὅ. Ρ. 138 Ρ. γράψαντός τε Μουσαίου 

4 [24] ὡς αἰεὶ τέχνη μέγ᾽ ἀμείνων ἰσχύος ἐστίν 
Ὅμηρος λέγει ἱμή τί τοι χτλ. [Ὁ 815]" πάλιν τοῦ Μουσαίου ποιήσαντος" 

δ [25] ὡς δ᾽ αὔτως καὶ φύλλα φύει ζείδωρος ἄρουρα᾿ 
ἄλλα μὲν ἐν μελίηισιν ἀποφϑίνει, ἄλλα δὲ φύει" 
ὡς δὲ καὶ ἀνθρώπων γενεὴ καὶ φῦλον ἑλίσσει, 

Ὅμηρος μεταγράφει φύλλα τὰ μὲν᾽ χτλ. [2 141. 148]. 
ύ (ν. 14] Οτεμ. ὅ(. ΥἹ 2ὅ. ῥ. 151 Ρ. αὐτοτελῶς γὰρ τὰ ἑτέρων ὑφελό- 

μενοι ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν χαϑάπερ Βὐυγάμων ὁ Κυρηναῖος ἐκ Μουσαίου τὸ 
περὶ Θεσπρωτῶν βιβλίον ὁλόκληρον. 

7 [238] --- -- ΥΙ 26. Ρ. 151 Ρ. Ἡσίοδός τε ἐπὶ τοῦ Μελάμποδος [ἴτ. 164 
ἘΖδΟ.3) ποιεῖ" 

ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυϑέσϑαι, ὅσα ϑνητοῖσιν ἔδειμαν 
ἀϑάνατοι δειλῶν τε καὶ ἐσϑλῶν τέχμαρ ἐναργές, 

χαὶ τὰ ἑξῆς παρὰ Μουσαίον λαβὼν τοῦ ποιητοῦ κατὰ λέξιν. 
8 [8] [ΕἸἘΑΤΟΞΤΗ,) ολἰδϑί. 13 ἐσχημάτισται δ᾽ ἐν τούτωι ἡ Αἱξ καὶ οἱ Ἔρι- 

φοι. Μουσαῖος γάρ φησι Δία γεννώμενον ἐγχειρισϑῆναι ὑπὸ Ῥέας Θέμιδι, 
Θέμιν δὲ ᾿Αμαλϑείαι δοῦναι τὸ βρέφος, τὴν δὲ ἔχουσαν αἶγα ὑποϑεῖναι, 
τὴν δ᾽ ἐχϑρέψαι Δία" τὴν δὲ Αἶγα εἶναι Ἡλίον ϑυγατέρα φοβερὰν οὕτως, 
ὥστε τοὺς χατὰ Κρόνον ϑεούς, βόελυττομένους τὴν μορφὴν τῆς παιδός, ἀξι- 
ὥσαι Γῆν κρύψαι αὐτὴν ἔν τινι τῶν χατὰ Κρήτην ἄντρων᾽ χαὶ ἀποχρυψαμένην 
ἐπιμέλειαν αὐτῆς τῆι ᾿Αμαλϑείαι ἐγχειρίσαι, τὴν δὲ τῶι ἐχείνης γάλακτι τὸν 
Δία ἐχϑρέψαι" ἐλθόντος δὲ τοῦ παιδὸς εἰς ἡλικίαν χαὶ μέλλοντος Τιτᾶσι πο- 
λεμεῖν, οὐκ ἔχοντος δὲ ὅπλα, ϑεσπισϑῆναι αὐτῶι τῆς αἰγὸς τῆι δορᾶι ὅπλωι 
χρήσασϑαι διά τε τὸ ἄτρωτον αὐτῆς καὶ φοβερὸν καὶ διὰ τὸ εἰς μέσην τὴν 
ῥάχιν Γοργόνος πρόσωπον ἔχειν᾽ ποιήσαντος δὲ ταῦτα τοῦ Διὸς καὶ τῆι 
τέχνηι φανέντος διπλασίονος, τὰ οστᾶ δὲ τῆς αἰγὸς χαλύψαντος ἄλληι ὁδορᾶι 

καὶ ἔμψυχον αὐτὴν χαὶ ἀϑάνατον κατασχευάσαντος, αὐτὴν μέν φασιν ἄστρον 
οὐράνιον [κατασχευάσαι) {γενέσϑαι, τὸν δὲ Δία αἰγίοχον χληϑῆναι). ἸμΑστ. 
ἰηβέ. αἶν. 1 21, 39 λιρένιϑ οαροϊϊας οΟΥ̓Ο τιϑιιι 6886 ῬΥῸ ϑ8ομίο ]ουθηὶ οοπέγα Τεαηαβ 
αὐνηυϊοαπίοηι ΜΙ. αἰοίον οδὲ, ἰριάθ α ροοίὶβ αἰγίοχος ποηπαΐν, 6]. ἘΡ᾿πιοηϊ 08 
0. 68 Β 6. 8. δ08. 

1915, ται. ἃ, ὙΌΣΞΟΚτ. 82 
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9 [10] Ηλπροσε. ελίτη ... ἀπὸ Μελίτης ϑυγατρὸς χατὰ μὲν Ἡσίο- 
ὁον [ἴτ. 106 Ε2.32 Μύήρμηχος, χατὰ δὲ Μουσαῖον Δίου τοῦ ᾿Απόλλωνος. 

10 [14] Ῥαυβ.114, 8 ἔπη δὲ ἄιδεται Μουσαίου μέν, εἰ δὴ Μουσαέου 
καὶ ταῦτα, Τριπτόλεμον παῖδα Ὡχεανοῦ καὶ Γῆς εἶναι. ΝΕ). ῬΒογοκΚνυν δε 
Ὁ. ΑΡΟΙ]. δἰν]. 1 82. 

11 [18] --- ΣΤ ὅ, 6 ἔστε δὲ ἐν Ἕλλησι ποίησις, ὄνομα μὲν τοῖς ἔπεσέν 

ἐστιν Εὐμολπία, Μουσαίωι δὲ τῶι ᾿Αντιοφήμου προσποιοῦσι τὰ ἔπη. πε- 

ποιημένον οὖν ἐστιν ἐν τούτοις Ποσειδῶνος ἐν χοινῶι καὶ Γῆς εἶναι τὸ μαν- 
τεῖον χα ὨΘΙΡΗΪ) χαὶ τὴν μὲν χρᾶν αὐτήν" Ποσειδῶνι δὲ ὑπηρέτην ἐς τὰ μα»- 
τεύματα εἶναι Πύρχωνα. καὶ οὕτως ἔχει τὰ ἔπη" 

αὐτίχα δὲ Χϑονίης φωνὴ πινυτὸν φάτο μῦϑον" 
σὺν δέτε Πύρχων ἀμφίπολος χλυτοῦ Ἐννοσιγαίου. 

12 [18] Ῥπον. ἀο ρἱοί. ὅ9, 1 Ρ. 816. ἀλ)λ᾽ ὃ Ζεζύς, ὡς φασιὺν τὴν κε- 
φαλὴν ὑπὸ Ἡφαίστου διαιρεῖται, κατὰ δὲ τὸν (τὴν) Εὐμολπζ(ίαν συν)ϑέντα [ταὶ 
ποζιητὴν ὑπὸ Παλαμάονος. ϑσποι,. Ρινν. ΟἹ. ΥΙΙ 86 ἐν τοῖς Μουσαΐου 
Παλαμάων λέγεται πλῆξαι τοῦ Διὸς τὴν χεφαλήν, ὅτι τὴν ᾿Αϑηνᾶν ἐγέννα. 

18 [8). Ῥαπῶν. ἀο ῥἰϑί. 97, 18 Ὁ. 41 α. (ΑὙὐροβ) ἐστὲ τέτταρας ἔχων ὀφϑαλ- 
μοὺς. Μουσαῖος δὲ τὸν (ργον) φησὶ τέτταρας Αἰϑί(ζοπ)ας᾽ καὶ 'βα- 
σιλεῖς (μερλόπων᾽ [Αἰργρίοβ, Ῥδῆδοβ, Κορῆθιβ, Ῥῃΐπθαβ νρὶ. Αθβοῃ. Ῥγοση. 
811ῸῈῪ. {{.- Ἐπν. ἔτ. 881] ἐκ Κελαινοῦς γεννῆσαι τῆς Ἄτλαντος. 

14 [1] -- --- 181, ὅ Ρ. 616. ἐμ μέν τισιν ἐκ Νυχτὸς χαὶ Ταρτάρου λέ- 
γεται τὰ πέντα, ἐν δέ τισιν ἐξ ἍΔιδου χαὶ Αἰϑέρος" ὁ δὲ τὴν Τιτανομαχέαν 
γράψας ἐξ Αἰϑέρος φησίν, ᾿Αχουσίλαος δ᾽ ἐκ Χάους πρώτου τάλλα᾽ ἐν δὲ 
τοῖς ἀναφερομένοις εἰς Μουσαῖον γέγραπται Τάρταρον πρῶτον ( καὶ 

ὅ Ν)ύχτα. [Ῥυπκὲ (οὔθν ϑ'ραξίαπι 7) ἐπὶ ῬΑρυτ8) χαὲ . .. ΥΕ]. 18,16 Ρ. 806. ἐν 
δὲ τῶι δευτέρωι [ΟἸγγΒῖρροβ Περὶ φίσεως] τά τε εἰς Ὀρφέα χαὶ Μουσαῖον 

ἀναφερόμενα... πειρᾶται συνοιχειοῦν ταῖς δόξαις αὑτῶν. 14,18 Ρ. 81 χάν 
τῶι { δ)ε(ζυ)τζέρ)ωι [η. Περὶ φύσεως] τὴν Νύχτα ϑεών φησιν εἶναι πρωτίστην. 

16 2] ὅσηοι, Αροιμ, Ἐποά, [Π|1 ἐν δὲ τοῖς εἰς Μουσαῖον ἀνα- 
φερομένοις δύο ἱστοροῦνται γενέσεις ἥουσῶν, πρεσβυτέρων μὲν μετὰ 
Κρόνου, νεωτέρων δὲ τῶν ἐκ Διὸς καὶ Μνημοσύνης. 

16 [60] --- ΠῚ 1085 ΠΗ. ἱστορεῖ Δία ἐρασϑέντα ᾿Αστερίας μιγῆναι καὶ 
μιγέντα δοῦναι αὐτὴν τῶι Περσεῖ. 

11 [9] -- ΙΠ 1871 τὰς δὲ τοιαύτας φαντασίας ἴ ϑ[ΘΥΒΟ Παρ η) ὁ ΤΉ. 

ἀναφερομένας φησὶν ἐχ τοῦ ὠχεανοῦ χατὰ τὸν αἰϑέρα ἀποσβέννυσθαι. τοὺς δὲ 
ὑπὸ Μουσαίου ἀστέρας εἰρημένους ᾿ἀπολλώνιος πιϑανῶς μαρμαρυγὰς εἰρηκε. 

18 [7 ϑὅοῃηοι,. ΟἜΜΜ. Ρ. 1ὅ, 10 [Βοθοτὺ γαίοϑίν. 110] Μ ἑΐα τοζεγέ: 

Αεοίδγτα ὦ Θοοαηο ργοογοαυὶϊέ Πἰῖλο6 ἀμοάοοῖθι, δὰ φιρῖδιι8 αἰ ᾳιι6 8ἰεἰϊὲ8 
ἤοινγαίαα Ἡψαάαβ, 8ερέοηι αὐΐοι Ῥιλαάα8ϑ. ἢιὶβ τῶνι8 Χιξ γγαΐίογ Ἡψαξ, 

ηιιοῆν ΟἸΣ68 8ΟΥΟΥΕΒ αἰϊοχσογο. χιθηὶ ἵπι πυδηπαΐι αἰϊὲ αὖ ἴεοῆο, αἰϊὲ αὖ ἀργὸ ὑγέδν- 
ζεσξιην αἀϊοιιέ, χιίας ἤοηίοβ οὶ οδἱοεγμηὲ Ἡψαάαβ πηοιραΐαβ αἰΐα8 ΡΙϊαάαξ. 
γε]. ἢν. Π21. 

19 [19] ΤΉΞΟΡΗΕ. ἢ. ρμἰαπί. ΓΧ 19,2 χαὶ ὡς δή φασι τὸ τριπόλιον καϑ' 
Ἡσίοδον [ἴν. 229 Ἐ2.3}} καὶ Πουσαῖον εἰς πᾶν πρᾶγμα σπουδαῖον χρήσιμον εἶναι, 

45 δι᾿ ὃ καὶ ὀρύττουσιν αὐτὸ νύχτωρ σχηνὴν πηξάμενοι. ἵπὶ ὕἴΘ186 βίππά τρισ- 
πόλιον 8. Ηρβυοι [ροϊϊιιι Ῥ]Ϊη. 21, 44. 1451, 
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ΥΜΝΟΣ ΕἸΣ ΔΊΟΝΥΣΟΝ. 

198 [Ρ. 13] Απιβτιρ. ΟΥ. 41 {Π 880, 16 Καοὶ!.] τοὺς μὲν οὖν τελέους ὕμνους 
τε καὶ λόγους περὶ Διονύσου Ὀρφεῖ καὶ Μουσαίωι παρῶμεν καὶ τοῖς 
ἀρχαίοις τῶν νομοϑετῶν [Ρ]αΐο]. 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΔΉΜΗΤΡΑ ΔΥΚΟΜΙΔΑΙΣ. 

20 [20] Ῥατβ. 1Υ͂ 1, δ πρῶτοι δ᾽ οὖν βασιλεύουσιν ἐν τῆι χώραι ταύτηι 
Πολυχάων τε ὁ “Μέλεγος καὶ Μεσσήνη γυνὴ τοῦ Πολυχάονος. παρὰ ταύτην 
τὴν Μεσσήνην τὰ ὄργια κομίζων τῶν Μεγάλων ϑεῶν Καύχων ἦλϑεν ἐξ Ἐλευ- 
σῖνος ὃ Κελαίνου τοῦ Φλύου. Φλῦον ὁὲ αὐτὸν ᾿Αϑηναῖοι λέγουσι παῖδα εἶναι 
Γῆς. ὁμολογεῖ δέ σφισι χαὶ ὕμνος Μουσαίου Δυκχομίδαις ποιηϑεὶς ἐς 
Δήμητρα. Υεὶ. 8. 496, 38. 

ΧΡΗΣΜΟΙ͂. 

Ηξπον. ΥΠ| 6 (6 Ροϊβιβιγα 4θη) ἔχοντες Ὀνομάκριτον ἀνόρα ᾿Αϑη- 
γαῖον χρησμολόγον τε καὶ διαϑέτην χρησμῶν τῶν Μουσαίου ἀναβε- 
βήχεσαν ἰ[πᾶτηϊ!. ἐς Σοῦσα) τὴν ἔχϑρην προχαταλυσάμενοι" ἐξηλάσϑη γὰρ 
ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου ὃ Ὀνομάχριτος ἐξ ᾿Αϑηνέων ἐπ᾽ αὐτο- 
φώρωι ἁλοὺς ὑπὸ Λάσου τοῦ Ἑρμιονέος ἐμποιέων ἐς τὰ Μουσαίου χρη- 
σμόν, ὡς αἱ ἐπὶ Δήμνωι ἐπικείμεναι νῆσοι ἀφανιζοίατο κατὰ τῆς ϑαλάσ- 
σης. διὸ ἐξήλασέ μιν ὁ Ἵππαρχος πρότερον χρεώμενος τὰ μάλιστα. Υ αὶ. 
ΒΟΡΒΟΚΙΟΒ ΟΌθη 8, 490, 86; ΡΙαῖο 53. 101 ο. 15 η.1. 

21 [117] Ηξβον. Υ1Π1 96 [βοδίδοῦῦ θοὶ ϑ5'4]8πι)}8] τῶν δὲ νανηγίων πολλὰ 
ὑπολαβὼν ἄνεμος Ζέφυρος ἔφερε τῆς ᾿Αττικῆς ἐπὶ τὴν ἠιόνα τὴν καλεομένην 
Κωλιάδα. ὥστε ἀποπλῆσαι τὸν χρησμὸν τόν τε ἄλλον πάντα τὸν περὶ τῆς 
ναυμαχίας ταύτης εἰρημένον Βάκιδι χαὶ ουσαίωε καὶ κτλ. (ἄρ᾽ ϑρτιοι 68 
ΤΠ γϑἰβίγδζοβ). 

22 [18] Ῥαυβ. Χ 9, 11 τὴν δὲ πληγὴν τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς οὐ μετὰ 
τοῦ δικαίου συμβῆναί σφισιν ὁμολογοῦσι. προδοϑῆναι γὰρ ἐπὶ χρήμασιν ὑπὸ 
τῶν στρατηγησάντων, Τυδέα δὲ εἶναι καὶ ᾿Αδείμαντον οἱ τὰ δῶρα ἐδέξαντο 
παρὰ “υσάνδρου. καὶ ἐς ἀπόδειξιν τοῦ λόγου Σιβύλλης παρέχονται τῶν χρη- 
σμῶν ... τὰ δὲ ἕτερα ἐκ ουσαίου χρησμῶν μνημονεύουσι" 

καὶ γὰρ᾿᾿Αϑηναίοισιν ἐπέρχεται ἄγριος ὄμβρος 
ἡγεμόνων κακότητι, παραιφασίη δέ τις ἔσται" 
ἦ τ(ε) ἅλις ἡμύσουσι πόλιν, τείσουσι δὲ ποινήν. 

08. ΕΡΙΜΕΝΙΘΈΝ. 
Α. ΤΕΒΕΝ. 

1. Ῥιοα.1 109, Ἐπιμενίδης, χαϑά φησι Θεόπομπος καὶ ἄλλοι συχνοί, 
πατρὸς μὲν ἦν Φαιστίου, οἱ δὲ Δωσιάδα, οἱ δὲ ᾿Αγησάρχου" Κρῆς τὸ γένος 
ἀπὸ Κνωσσοῦ, καϑέσει τῆς κόμης τὸ εἶδος παραλλάσσων. οὗτός ποτε πεμ- 
φϑεὶς παρὰ τοῦ πατρὸς εἰς ἀγρὸν ἐπὶ πρόβατον, τῆς ὁδοῦ κατὰ μεσημβρίαν 
ἐχκλίνας ὑπ᾿ ἄντρωι τινὶ κατεχοιμήϑη ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα ἔτη. διαναστὰς 
δὲ μετὰ ταῦτα ἐζήτει τὸ πρόβατον, νομίζων ἐπ᾽ ὀλίγον κεχοιμῆσϑαι. ὡς δὲ 
οὐχ εὕρισκεν, παρεγένετο εἰς τον ἀγρόν, καὶ μετεσχευασμένα πάντα καταλαβὼν 

82" 

109 
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καὶ παρ᾽ ἑτέρωι τὴν κτῆσιν, πάλιν ἧκεν εἰς ἄστυ διαπορούμενος. κἀκεῖ δὲ εἰς 
τὴν ἑαυτοῦ εἰσιὼν οἰκίαν περιέτυχε τοῖς πυνϑανομένοις, τίς εἴη" ἕως τὸν νεώ- 

τερον ἀδελφὸν εὑρὼν τότε ἤδη γέροντα ὄντα, πᾶσαν ἔμαϑε παρ᾽ ἐχείνου τὴν 

ἀλήϑειαν. γνωσϑεὶς δὲ παρὰ τοῖς Ἕλλησι ϑεοφιλέστατος εἶναι ὑπελήφϑη. 119 
τότε καὶ ᾿Αϑηναίοις [τότε] λοιμῶι χατεχομένοις ἔχρησεν ἡ Πυϑία χαϑῆραι τὴν 
πόλιν" οἱ δὲ πέμπουσι ναῦν τε καὶ Νικίαν τὸν Νιχηράτου εἰς Κρήτην, χαλοῦν- 
τες τὸν Ἐπιμενίδην. καὶ ὃς ἐλϑὼν ὀλυμπιάδι μς .596---598) ἐχάϑηρεν αὐτῶν 
τὴν πόλιν χαὶ ἔπαυσε τὸν λοιμὸν τοῦτον τὸν τρόπον. λαβὼν πρόβατα μέ- 
λανάώ τε καὶ λευχὰ ἤγαγε πρὸς τὸν Ἄρειον πάγον" χαχεῖϑεν εἴασεν ἐέναι οἷ 
βούλοιντο, προστάξας τοῖς ἀκχολούϑοις, ἔνϑα ἄν κατακλίνοι αὐτῶν ἕχαστον, 

ϑύειν τῶι προσήχοντι ϑεῶιε" καὶ οὕτω λῆξαι τὸ χαχόν. ὅϑεν ἔτι χαὶ νῦν ἔστιν 
εὑρεῖν κατὰ τοὺς δήμους τῶν ᾿Αϑηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους, ὑπόμνημα τῆς 
τότε γενομένης ἐξιλάσεως. οἱ δὲ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ λοιμοῦ τὸ Κυλώνειον 
ἄγος σημαίνειν τε τὴν ἀπαλλαγήν᾽ καὶ διὰ τοῦτο ἀποϑανεῖν δύο νεανίας Κρα- 
τῖνον χαὶ Κτησίβιον, καὶ λυϑῆναι τὴν συμφοράν. ᾿Αϑηναῖοι δὲ τάλαντον 111 
ἐψηφίσαντο δοῦναι αὐτῶι καὶ ναῦν τὴν εἰς Κρήτην ἀπάξουσαν αὐτὸν. ὃ δὲ 
τὸ μὲν ἀργύριον οὐ προσήχατο᾽ φιλίαν δὲ χαὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο Κνωσ- 
σίων καὶ ᾿Αϑηναίων. 

καὶ ἐπανελϑὼν ἐπ᾿ οἴχου μετ᾽ οὐ πολὺ μετήλλαξεν, ὥς φησι Φλέγων ἐν 
τῶι Περὶ μαχροβίων, βιοὺς ἔτη ἑπτὰ καὶ πεντήχοντα καὶ ἑχατόν᾽ ὡς δὲ Κρῆ- 
τες λέγουσιν, ἑνὸς δέοντα τριαχόσια" ὡς δὲ Ξενοφάνης ὃ Κολοφώνιος [ἴτ. 20] 
αἀκηχοέναι φησί, τέτταρα πρὸς τοῖς πεντήκοντα καὶ ἑχατόν. 

ἐποίησε δὲ Κουρήτων χαὶ Κορυβαάντων γένεσιν χαὶ Θεογονίαν ἔπη 
πενταχισχίλια, ᾿Αργοῦς ναυπηγίαν τε καὶ Ἰάσονος εἰς Κόλχους ἀπόπλουν ἔπη 
ἑξαχισχίλια πενταχύσια. συνέγραψε δὲ καὶ καταλογάδην Περὶ ϑυσιῶν χαὶ 112 
τῆς ἐν Κρήτηι πολιτείας καὶ Περὶ Μίνω χαὶ Ῥαδαμάνϑυος εἰς ἔπη τετρα- 
κισχίλια. ἱόρύσατο δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις τὸ ἱερὸν τῶν Σεμνῶν ϑεῶν, ὡς 
φησι Λόβων ὁ ᾿Αργεῖος ἐν τῶι Περὶ ποιητῶν. λέγεται δὲ καὶ πρῶτος οἰκίας 
καὶ ἀγροὺς χαϑῆραι καὶ ἱερὰ ἱδρύσασϑαι. εἰσὶ δ᾽ οἱ μὴ κοιμηθῆναι αὐτὸν 
λέγουσιν, ἀλλὰ χρόνον τινὰ ἐχπατῆσαι ἀσχολούμενον περὶ διζοτομίαν. .. 
(ΕοΙρὶ ἃ 118 Βείοῖ δὴ ϑο]οπ). 

φησὶ δὲ Δημήτριός τινας ἱστορεῖν ὡς λάβοι παρὰ νυμφῶν ἔδεσμά τι χαὶ 114 
φυλάττοι ἐν χηλῆι βοός" προσφερόμενός τε χατ᾽ ὀλίγον μηδεμιᾶι χενοῦσϑαι ἀπο- 
χρίσει μηδὲ ὀφϑῆναί ποτε ἐσθίων. μέμνηται αὐτοῦ χαὶ Τίμαιος ἐν τῆι δευτέραι. 

λέγουσι δέ τινες ὅτι Κρῆτες αὐτῶι ϑύουσιν ὡς ϑεῶι φασὶ γὰρ καὶ 
{προ)γνωστιχώτατον γεγονέναι. ἰδόντα γοῦν τὴν Μουνιχίαν παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις 
ἀγνοεῖν φάναι αὐτούς, ὅσων καχῶν αἴτιον ἔσται τοῦτο τὸ χωρίον αὐτοῖς" 
ἐπεὶ κἂν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτὸ διαφορῆσαι [ἴτ. 12]. ταῦτα ἔλεγε τοσούτοις πρότερον 
χρόνοις. λέγεται δὲ ὡς καὶ πρῶτος []. πρῶτον] αὑτὸν Αἰαχὸν λέγοι (καὶ 
“ακχεδαιμονίοις προείποι τὴν ὑπ᾽ ᾿Αρχάδων ἅλωσιν) προσποιηϑῆναί τε πολ- 
λάκις ἀναβεβιωχκέναι. Θεόπομπος ὁ᾽ ἐν τοῖς θαυμασίοις, κατασχευάζοντος 115 

αὐτοῦ τὸ τῶν Νυμφῶν ἱερὸν ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ" “Ἐπιμενίδη, μὴ 
Νυμφῶν, ἀλλὰ δΔιός᾽. Κρησί τε προειπεῖν τὴν “ακεδαιμονίων ἧτταν ὑπὸ ᾽4ρ- 
χάδων, καϑὰ προείρηται" καὶ δὴ χαὶ ἐλήφϑησαν πρὸς Ὀρχομενῶι. γηρᾶσαϊ 
τε ἐν τοσαύταις ἡμέραις αὐτὸν ὅσαπερ ἔτη κατεχοιμήϑη" χαὶ γὰρ τοῦτό φησι 

Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δὲ ἐν Ὁμοίοις φησὶν ὅτι Κούρητα αὐτὸν ἐχάλουν 

Κρῆτες" χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάττουσι Λακεδαιμόνιοι παρ᾽ ἑαυτοῖς χατά τι 

λόγιον, ὡς φησι Σωσίβιος ὁ Λάχων. 
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γεγόνασι δὲ καὶ Ἐπιμενίδαι ἄλλοι δύο ὅδ᾽ τε γενεαλόγος καὶ τρίτος ὁ 
Δωρίδι γεγραφὼς περὶ Ῥόδου. 

2. ϑυτν. ᾿Επιμενίδης Φαίστου ἢ δΔωσιάδου ἢ ̓ Αγησάρχου υἱὸς χαὶ μητρὸς 
Βλάστας, Κρὴς ἀπὸ Κνωσσοῦ ἐποποιός. 

οὗ λόγος ὡς ἐξίοι ἡ ψυχὴ ὁπόσον ἤϑελε καιρὸν καὶ πάλιν εἰσήιει ἐν 
τῶι σώματι" τελευτήσαντος ὁὲ αὐτοῦ πόρρω χρόνων τὸ δέρμα εὑρῆσϑαι γράμ- 

μασι κατάστιχτον" γέγονε δὲ ἐπὶ τῆς ἃ ὀλυμπιάδος [6600---θ667], ὡς προτερεύειν 

καὶ τῶν ξ κληϑέντων σοφῶν, ἢ καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν γενέσϑαι. 
οὗτος ἔζησεν ον ἔτη, τὰ δὲ 1 ἐχαϑεύδησεν. ἐχάϑηρε γοῦν τὰς ᾿Αϑήνας 

τοῦ Κυλωνείου ἄγους κατὰ τὴν μὸ ὀλυμπιάδα [604---601] γηραιὸς ὧν. 

ἔγραψε δὲ πολλὰ ἐπικῶς καὶ καταλογάδην μυστήριά τινὰ καὶ χαϑαρμοὺς 
χαὶ ἄλλα αἰνιγματώδη. 8. 8. δ08, 9. 

πρὸς τοῦτον γράφει Σόλων ὃ νομοϑέτης μεμφόμενος (τὴν) τῆς πό- 
λεως κάϑαρσιν᾽ καὶ παροιμία τὸ ᾿Ἐπιμενίδειον δέρμα᾽ ἐπὶ τῶν ὠποϑέτων. 

8. 5ΤΒΑΒ. Χ 419 ἐκ δὲ τῆς Φαιστοῦ τὸν τοὺς καϑαρμοὶς ποιήσαντα διὰ 
τῶν ἐπῶν Ἐπιμενίδην φασὶν εἶναι. 8. 8. δ08, 88. 

4. Απιβυ. .4ϑ. πολ. 1. - Μύρωνος χαϑ᾽ ἱερῶν ὀμόσαντες ἀριστίνδην. 
καταγνωσϑέντος δὲ τοῦ ἄγους αὐτοὶ [ΑἸΚπιδθοη! θη] μὲν ἐχ τῶν τάφων ἐξε- 
βλήϑησαν, τὸ δὲ γένος αὐτῶν ἔφυγεν ἀειφυγίαν. Ἔ. δ᾽ ὁ Κρὴς ἐπὶ τούτοις 
ἐχάϑηρε τὴν πόλιν. Ῥιστ. 850]. 12 ἐν δὲ τῶι τότε χρόνωι τῆς στάσεως ἀχμὴν 
λαβούσης μάλιστα χαὶ τοῦ δήμου διαστάντος ἤδη δόξαν ἔχων ὃ Σόλων παρῆλ- 
ϑεν εἰς μέσον ἅμα τοῖς ἀρίστοις τῶν ᾿Αϑηναίων χαὶ δεόμενος χαὶ διδάσχων 
ἔπεισε τοὺς ἐναγεῖς λεγομένους δίχην ὑποσχεῖν καὶ κριϑῆναι τριαχοσίων ἀρι- 
στίνδην διχαζόντων. Μύρωνος δὲ τοῦ Φλυέως χατηγοροῖντος ἑάλωσαν οἱ 
ἄνδρες καὶ μετέστησαν οἱ ζῶντες" τῶν δ᾽ ἀποθανόντων τοὺς νεχροὺς ἄνο- 
ρύξαντες ἐξέρριψαν ὑπὲρ τοὺς ὅρους. ταύταις δὲ ταῖς ταραχαῖς καὶ Μεγαρέων 
συνεπιϑεμένων ἀπέβαλον τε Νίσαιαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι χαὶ Σαλαμῖνος ἐξέπεσον 
αὖϑις. καὶ φόβοι τινὲς ἐχ δεισιδαιμονίας ἅμα καὶ φάσματα κατεῖχε τὴν πό- 
λιν, οἵ τε μάντεις ἄγη καὶ μιασμοὺς δεομένους καϑαρμῶν προφαίνεσϑαι διὰ 

τῶν ἱερῶν ἠγόρευον. οὕτω δὴ μετάπεμπτος αὐτοῖς ἧχεν ἐχ Κρήτης Ἐ. ὁ 
Φαίστιος ... ἐδόχει δέ τις εἶναι ϑεοφιλὴς καὶ σοφὸς περὶ τὰ ϑεῖα τὴν ἐνϑου- 

σιαστικὴν καὶ τελεστιχὴν σοφίαν. διὸ καὶ παῖδα νύμφης ὄνομα Βάλτης καὶ 
Κούρητα νέον αὐτὸν οἱ τότε ἄνϑρωποι προσηγόρευον. ἐλθὼν δὲ χαὶ τῶι 
Σόλωνι χρησάμενος φίλωι πολλὰ προσυπειργάσατο καὶ προωδοποίησεν αὐτῶι 
τῆς νομοϑεσίας. καὶ γὰρ εὐσταλεῖς ἐποίησε τὰς ἱερουργίας καὶ περὶ τὰ πένϑη 
πραιοτέρους ϑυσίας τινὰς εὐθὺς ἀναμίξας πρὸς τὰ κήδη καὶ τὸ σχληρὸν ἀφε- 
λὼν καὶ τὸ βαρβαρικόν, ὧι συνείχοντο πρότερον αἱ πλεῖσται γυναῖχες. Μβὶ. 
ΤΉΕΟΡΗΒ. Ὁ. ῬοΙΡἢ. 6 αθ8ι. Π 21 μαρτυρεῖται δὲ ταῦτα [ἄθεον αἷο νηφάλια] οὐ 
μόνον ὑπὸ τῶν Κύρβεων, αἱ τῶν Κρήτηϑέν εἰσι Κορυβαντιχῶν ἱερῶν οἷον 
ἀντίγραφα ἄττα πρὸς ἀλήϑειαν [να]. οὔσῃ 5. 220 Ἐπηρ. ἔτ. 128]. 

ὅ. Ῥηλτο ἰορσρ. [ 642 Ὁ (ἀογ Κοίου ΚΙ πὶ 88. βρυίομῦ Ζὰ ἄθπὶ θη ΐβοι θη 
ΕΥΘΙΙΠηρ] τῆιδε γὰρ ἴσως ἀκήχοας, ὡς Ἔ. γέγονεν ἀνὴρ ϑεῖος, ὃς ἦν ἡμῖν 
οἰκεῖος, ἐλϑὼν ὁὲ πρὸ τῶν Περσιχῶν δέχα ἔτεσιν πρότερον παρ᾽ ὑμᾶς χατὰ 
τὴν τοῦ ϑεοῦ μαντείαν ϑυσίας τε ἐϑύσατὸ τινας, ἃς ὃ ϑεὸς ἀνεῖλεν, καὶ δὴ 
καὶ φοβουμένων τὸν Περσικὸν ᾿Αϑηναίων στόλον εἶπεν, ὅτι δέχα μὲν ἐτῶν 

οὐχ ἥξουσιν, ὅταν δὲ ἔλθωσιν ἀπαλλαγή σονται πράξαντες οὐδὲν ὧν ἤλπιζον 

παϑόντες τε ἢ ὁράσαντες πλείω καχά. τότ᾽ οὖν ἐξενώϑησαν ὑμῖν οἱ πρό- 
γονοι ἡμῶν. αὶ. ΠΙ Ρ. 611} ἀρ᾽ ἔστ᾽, ὦ Κλεινία, τὸν φίλον ὅτι παρέλιπες 
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τὸν ἀτεχνῶς χϑὲς γενόμενον; --- μῶν φράζεις Ἐπιμενίδην; --- ναὶ τοῦτον" πολὺ 

γὰρ ὑμῖν ὑπερεπήδησε τῶι μηχανήματι τοὺς ξύμπαντας, ὦ φίλε, ὃ λόγωι μὲν 

Ἡσίοδος ἐμαντεύετο πάλαι [Ορρ. 40], τῶε δ᾽ ἔργωι ἐκεῖνος [Ερ΄π|.] ἀπετέλεσεν. 
Οτρδίβοδιο Αβίκοβο νεῖ. Επηρ. ἔν, 412; δπᾶάοσβ ΡΤ, Β8Ρ. σον. ἢ. 151 Ὁ Σόλωνος 
δὲ ξένον Ἐπιμενίδην »όμος τις ἀήῤεθει τῶν ἄλλων σιτίων χελεύει, τῆς δ᾽ 
ἀλίμου δυνάμεως, ἣν αὐτὸς συντίϑησι μιχρὸν εἰς τὸ στόμα λαμβάνοντα διη- 
μερεύειν ἀνάριστον καὶ ἄδειπνον. 

ὅδ. ΑΡυτ,. 8Ρ0]. 217 φιεὶ ργουϊδοδανι ἡνεπαὶ οὠγὶοϑῖμβ υεϑέϊσαπιε εξ ἐπερεη- 
δινι8 ἀἄδ08 οοἰεδγαμξ 608 ὑθγὸ υὑμῖσο νιασοβ πορεϊπθηΐ, χιαδβὲὶ ἔασον εἴΐαηι βοϊσηΐ 
φιαδ βοίαπέ ἤεγὶ, εἱἱ οἷν ὕμογε Ἐ. εἰ Ογρῆδιβ δὲ Ῥψίμαφογαξδ εἰ Οϑέαπεδ. 

8. ΤΉΞΟΡΗΚ. ἰδέ. μ]. ΥΠ 12, 1 ἐδώδιμοι... καὶ ἡ τοῦ ἀσφοδέλου ῥίζα 
καὶ ἡ τῆς σκίλλης πλὴν οὐ πάσης, ἀλλὰ τῆς Ἐπιμενιδείου χαλουμένης, ἢ ἀπὸ 
τῆς χρήσεως ἔχει τὴν προσηγορίαν. Ὑεὶ. οπατγαοῖ, 16 ἱερείας χαλέσας σκίλληι 
ἢ σχύλακι κελεῦσαι αὑτὸν περικαϑᾶραι. 

1. Οτμ. ρῥγοίσ 26 Ρ. 22}, [δὺ8 Ῥοβοϊδοηϊοβ Περὶ ϑεῶν] Ἐ. ὃ παλαιὸς 
Ὕβρεως καὶ ᾿Αναιδείας ᾿Αϑήνησιν ἀναστήσας βωμοὺς. αὶ. 8. δ00, 12. 21. 

8. Ῥαυβ. 114,4. πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦδε [ἘΕΠοαβίηίοη ἴῃ ΑΔ6η] ἔνϑα χαὶ τοῦ 
Τριπτολέμου τὸ ἄγαλμα, ἔστι βοῦς χαλκοῦς οἷα ἐς ϑυσίαν ἀγόμενος. πεποίη- 
ται ὁὲ καὶ χαϑήμενος Ἔ. Κνώσιος, ὃν ἐλϑόντα εἰς ἀγρὸν χοιμᾶσϑαι λέγουσιν 
ἐσελθόντα ἐς σπήλαιον᾽ ὃ δὲ ὕπνος οὐ πρότερον ἀνῆκεν αὐτὸν πρὶν ἢ οἱ 
τεσσαραχοστὸν ἔτος γενέσϑαι καϑεύδοντι. καὶ ὕστερον ἔπη τε ἐποίει καὶ πὸ- 
λεις ἐχάϑηρεν ἄλλας τε χαὶ τὴν ᾿Αϑηναίων. Αὐάβομον Ηρτοβ: ὅπεν. Οϑοσξ. 
1,19. ὠριοίχμς Ῥβάθν φιοηβίγαίον αγαϊγὶ ... τεῖ Ἐρὶπιονλῆεβ, ψιὶ ροδβέεα Βιεισυγεβ 
ἀϊοίνιο εδὲ ϑοοιυιάμηι ΑΥὐϊϑίοίοϊοηι [ἴν. 886}... ΗΒ. Βουζύγης: ἥρως ᾿Αττικὸς ὃ 
πρῶτος βοῦς ὑπ᾽ ἄροτρον ζεύξας" ἐχαλεῖτο δὲ ᾿Επιμενίδης. 

Β, ἘΠΙΠΕΝΙΖΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑ͂ ἢ ΚΡΗΤΙΚΑ͂ ἢ ΧΡΗΣΠΟΙ. 

γε!. 8. δ00, 28. 

1. Ῥαυχ, δὰ Τίς 1, 12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν [Κτοῖοι] ἔδιος αὐτῶν προφήτης" 
Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, καχὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί. 

Οπεμ. δέν 1 ὅθ Ρ. 860}. Ἐπιμενίδην τὸν Κρῆτα, ὃν Ἑλληνικὸν οἷδε προφήτην, 
οὗ μέμνηται ὃ ἀπόστολος Παῦλος ἐν τῆι πρὸς Τίτον ἐπιστολῆι [1}οἱχὲ ΟἸθα]. 
Αἷϑ ἄρββϑη Οπ 6116 ΗΤΕπΟΝ. οομηη. ἴῃ ΘΡ. 8ἃ ΤΊ. ΨΠ θ06 Μίρπο. αἱολέμν ἀτεέδην ἰδὲ 
νογϑίοιιιθ ἴῃ. Ερὶμιοηϊαὶβ Ογοἐεηιϑὶθ ροείαε Ονγαοσιῖὶδ γορογίγὶ. .. ἀοηίψιε ἐρδὲ 
δον Ονγασεϊονγην ἐϊξεῖο ργασποίαίμγ. Ψρὶ. ορ. 10 [1 666 Μ.}, νγο οὐ ζαϊρί: 
ομἶιι8. πεγοϊοὶ Ποηυϊϑἐϊολεδιοον ροϑίεα Οαἰ ηναοίαια ἀϑαγραυὶϊέ [Ἡ- 1,8 Κρῆτες αεὶ 
ψεῦσται" καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο Κρῆτες ἐτεχτήναντο᾽ σὺ δ᾽ οὐ ϑάνες" 
ἐσσὶ γὰρ αἰεί.1. ΜΆχιν. Τυπ. ο. 32 ἢ. 24 αν. ἤλϑεν ᾿Αϑήναζε καὶ ὄρη: Κρὴς 
ἀνὴρ ὄνομα Ἔ. οὐδὲ οὗτος ἔσχεν εἰπεῖν αὑτῶι διδάσκαλον" ἀλλ᾽ ἦν μὲν δει- 
γὸς τὰ ϑεῖα, ὥστε τὴν τῶν ᾿Αϑηναίων πόλιν κακουμένην λοιμῶιε ὭΣ στάσει 

διεσώσατο ἐχϑυσάμενος" δεινὸς δὲ ἦν ταῦτα οὐ μαϑών, ἀλλ᾽ ὕπνον αὑτῶι 

διηγεῖτο μαχρὸν καὶ ὄνειρον διδάσχαλον. ο. 38 Ὁ. 286 ἀφίχετό ποτε 
ἀνὴρ Κρὴς ᾿Αϑήναζε ὄνομα Ἔ. κομίζων λόγον οὑτωσὶ ῥηθέντα πιστεύεσϑαι 

χαλεπόν" ἡμέρας [1] ἐν διχταίου [Ἰδαίου ἜΟΒΔΕ] Διὸς τῶι ἄντρωι κείμενος ὕπνοι 
βαϑεῖ ἔτη συχνὰ ὄναρ ἔφη ἐντυχεῖν αὐτὸς ϑεοῖς καὶ ϑεῶν λόγοις [ἃ. ἱ. χρη 

40 σμοῖς, ὙΌΠΟΥ ον ΤιϊΩ] Ὀοὶ ΗΘτΟγτηι8] χαὶ Αληϑείαι καὶ Δίκηι. 
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Β, ἘῊ. 1--Ὁ. δ08 

Ὀΐο5 βίβῃᾷ νῖο Ηραϑὶοᾶβ {ΠῸ. 26] ΨοΥΌΪ ἃ ἀπ ἀΐο Τ᾿ δέου ἄρα ἘΚ 4}}[- 

πΉϑο 05 [Αἔτια] ζοῖσὺ ἱπὶ Ῥγοοθμίατη. ΗΐΘΣ ἡγΟ ἢ] ἀαοῖ αἷθ Μοίοιηρβυοθοβο ἀ68 
Αἰἴδκοβ (5. δ00, 39] να]. Επηΐῃ8 Αππαὶ. Ῥσοοθπι. ον Π ομίου Πἰπρίοσγίο ἱπ (ἀοβίδ! 

ἄθ5 νοῦ 100 Φδῆγοη Ἰοθοηᾶθη Ἐς αἀἷθ Ὑουραηροπῃοὶς [8, Β 4] ἀαπᾶ Ζυκαπίς (Α 5] 
Ζὰ Θηςἅ]]6η. ἔν. 12. 18 τγοίβοι δυῇ αἷο 5ιτιδΐοη νοὸρ Αἴδμοα ἀπὶ δ08 Πίη, νρῖὶ. 
Ασῖβί. 49. Π19, 3. 20, 8, Ηογοάοί. Υ 12, σνομἱῦ ΡῬΙδίοβ Δηβαίχ [Δ 5] ἀηροίδ ἢν 
βημις. Υ αὶ. ἄδζι δυοῖ Ἠοτοᾶ. Υ 178. Ὁΐϊθ Ὑουβτητηπηρ βορθη ΘοΙρὨὶ {{τ. 18] 
οὐκΙᾶγε Ἠοτγοᾶ. Κ᾽ θ85. ΑἸ]ὸ Εὐαρτηθηίο βομοίηθη δὰ8 οἰ πϑὺ βΟδΥ Ὁ χὰ ΒιθΙ ΠΊ6Ὲ. 
Ὅρηπ αἷο Καϑαρμοί, σχόπη 516 νυ γ οἷν οχ ϑυϊουίθη [3., δ01, 11: ΤΟΌοηΒ ΤΊΓΟΙ 5. δ00, 

4238 {, β'πα νογα ἢ 15], Ὑγάγθη ργοβαίβοῃ, 1ῃ Ἰμπθὴ ΚἈΠῚ 4130 ἔτ. 1 ποῦ ροβίαπάθῃ 
μᾶρθη. ον Τίϊο] αρησμοί ἰ3. δ02, 88; νρ]. 44] Βομοίης νοη Μαβαϊοβ ὕθουίσαρθῃ. 

2 [δ Κογῃ ἄς Ονρῇ,. οϑῦ, ἐδοοσ. Ὁ. θ4] ΑἘτ,. ἢ. δηΐπι. ΧΙ 1 καὶ μέντοι καὶ τὸν 
Νεμεαῖον λέοντα τῆς σελήνης ἐχπεσεῖν φασι. λέγει γοῦν καὶ τὰ ᾿Επιμενίδον ἔπη" 

καὶ γὰρ ἐγὼ γένος εἰμὶ Σελήνης ἠυκόμοιο, 
ἣ δεινὸν φρίξασ᾽ ἀπεσείσατο ϑῆρα λέοντα" 
ἐν Νεμέαι δ᾽ ἄγχουσ᾽ αὐτὸν διὰ πότνιαν Ἥραν 
(ἀαϑλοφόρος κατέπεφνε βίη Ἡρακληείηλ. 

ΗξΒοΡομοβ Ὁ. Ταιδη. 28 πῶς οὐχ ἠλίϑιον πιϑέσϑαι τοῖς Ἡροδώρου βιβλίοις 
περὶ τοῦ καϑ᾽ Ἡρακλέα λόγου, γῆν ἄνω κηρύττουσιν [ῃ. τὴν σελήνην] κατε- 
ληλυϑέναι τε ἀπ᾿ αὐτῆς λέοντα τὸν ὑφ᾽ Ἡρακλέους φονευϑέντα; Υ εὶ. 8. 820,20 
πᾷ ἅδον Βογοᾶον 85, 491, 8. Ιῃ Υ, 1 βρτγίοιιῦ Μυβαίοβ Ὀθὶ ΕΡρ᾿πηθηΐ ἄθβ, ὑσθππ πίοδὲ 
οὔνγα Δοϊδη Ὀοϊάον Ναηθη Ζ. 18 νουνγθοῦβοὶε ἢ δέ, 

8. ΑΚπιβτ. Ρ0]. Α 3. 1252018 ἡ μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα 
κοινωνία χατὰ φύσιν οἶχός ἔστιν, οὺς ὁ μὲν Χαρώνδας χαλεῖ ὁμοσιπύους, Ἐ. 
δὲ ὁ Κρὴς ὁμοχάπνους. 

4, -- τιοῦ, Γ 11. 1418221 τὸ δὲ δημηγορεῖν χαλεπώτερον τοῦ δικάζεσϑαι, 
εἰχότως, διότι περὶ τὸ μέλλον" ἐχεῖ [᾽οϊοτίαβ νοῦ. ἐχεῖνο] δὲ περὶ τὸ γεγο- 
νός, ὃ ἐπιστητὸν ἤδη καὶ τοῖς μάντεσιν, ὡς ἔφη Ἔ. ὃ Κρής" ἐχεῖνος []. ἐκεῖ, 
Ὅ͵Ὸ ΟΥ ἀδ8 βαρύ, πᾶ ον ἴῃ ἄοτα Οοαϊοι) γὰρ περὶ τῶν ἐσομένων οὐκ ἐμαν- 
τεύετο, ἀλλὰ περὶ τῶν γεγονότων, ἀδήλων δέ. Ὅϊο ὕπο! ἄογ Οδροηνγατὶ 85 
ἄρῃ ποοῖ ἀπροϑ πίοπ ὙΟΥΌτοο θη ον ὙΟΥρ Προπἢοἱς Οζα οἰζοη πα ἀἴθθθ πιϊξ 
ον Ττυζοῖξ ἴῃ τοὶ ρίὅβο εἰ πάπησ χὰ ὈΠΏρΘη, τγὰῦ ΟΣ] ἀογ Ηδυρύζννθοκ ὧογ 
ὙΒοοροπίο. Υ' δ]. 5. 801,29. ΤῬᾶθοῦ αἴθ Βοζοίομπαηρ χαϑαρμοί οὶ βίγταθο 5.501, 15, 

ὃ (1 ΚΊ Ῥλμαβο. 124 [Επᾶριῃῃ ἔν. 1117]1 320, 11}. τὸν δὲ Ἐπιμενίδην δύο 
πρώτας ἀρχὰς ὑποϑέσϑαι ᾿Αέρα καὶ Νύχτα... ., ἐξ ὧν γεννηϑῆναι Τάρτα- 
ρον... ὧν μιχϑέντων ἀλλήλοις ὠιὸν γενλυδυρι: , ἐξ οὗ πάλιν ἄλλην γενεὰν 

προελϑεῖν. ῬΗΠΡ. ἀ6 ρῥἱοί, 475,2 νυ. 19 ἐν δὲ τοῖς εἰς ̓Επιμενίδην [πᾶπι]. ἄνα- 

φερομένοις ἔπεσιν] ἐξ ᾿Αέρος χαὶ Νυκτὸς τὰ πάντα συστῆναι (ὥσπερ καὶ) 

Ὅμηρος (ἀποφαῦνετ᾽ ᾿Ωχεανὸν ἐκ Τηϑύος τοὺς ϑεοὺς γεννᾶν λέγων ᾿ Ὥχεα- 

γόν τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν᾽ [Ξ 201], {ἕτερός τις 'δὲ Κρόνον τε 
χαὶ Ῥέαν, οἱ δὲ Δία χαὶ Ἥραν πατέρα χαὶ μητέρα ϑεῶν νομίζουσιν. 

6 [κατ στη.) οδίαβί, 21 Αἰγοκέρως. οὗτός ἐστι τῶι εἴδει ὅμοιος τῶι 

Αἰγίπανι. ἐξ ἐχείνου δὲ γέγονεν" ἔχει δὲ ϑηρίουν τὰ χάτω μέρη καὶ χέρατα ἐπὶ 

τῆς κεφαλῆι᾽ ἐτιμήϑη δὲ διὰ τὸ σύντροφον εἶναι τῶι Διὶ, ,χαϑάπερ Ἐ. ὃ τὰ 

Κρητιχὰ ἱστορῶν φησιν, ὅτι ἐν τῆι Ἴδη συνῆν αὐτῶι, ὅτε ἐπὶ τοὺς Τιτᾷ- 

γας ἐστράτευσεν. οὗτος δὲ δοκεῖ εὑρεῖν τὸν κόχλον [ἐν] ὧι τοὺς συμμάχους 

χαϑώπλισε διὰ τὸ τοῦ ἤχου Πανικὸν καλούμενον, ὃ οἱ Τιτᾶνες ἔφυγον. παρα- 

λαβὼν δὲ τὴν ἀρχὴν [2605] ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔϑηχε καὶ τὴν Αἶγα τὴν 



δ04 68. ΕΡΙΜΕΝΙΌΕΞ 

μητέρα. διὰ δὲ (τὸ) τὸν χόύχλον {εὑρεῖν) ἐν τῆι ϑαλάσσηι παράσημον ἔχεε 
ἰχϑίος (οὐράν). Υα). Μυβαίοβ Β 8. Απατυ. 168. 164 ΑἹξ ἱερή, τὴν μέν τε λόγος 
Διὰ μαζὸν ἐπισχεῖν, ὠλενίην δέ μιν Αἶγα Διὸς καλέουσ᾽ ὑποφῆται. 80 εἰ 
ἐτεὸν δή, Κρήτηϑεν χεῖναί γε [Κγποβατα, ΗΘ Κ6] Διὸς μεγάλου ἐότητε οὐρα- 

ὅ νὸν εἰσανέβησαν, ὅ μιν τότε χουρίζοντα δίχτωι ἐν εὐώδει ὄρεος σχεδὸν Ἰδαίοεο 
ἄντρωι ἐγχατέϑεντο καὶ ἔτρεφον, εἰς ἐνιαυτὸν Διχταῖοι Κούρητες ὅτε Κρό- 
γον ἐψεύίδοντο. Ναὶ. Ἠτον. ΧΙ Τ0, ἄοββοη οο. 66 (μυϑολογοῦσι γὰρ οἱ Κρῆτες) ---- 
11 ϑρυγθὴ ἀθ8 Εἰ. δυϊΐνγοίβοη. Ὑ6). Μδβδδβ ἀγαΐεα 846Ὴ. 

ἢ. - ὃ (Μδτγο) ὑ. ὅ, 21 ΟἸϊνίοτὶ (περὶ τοῦ Στεφάνου) ὃ τε τὰ Κρη - 
10 τικὰ γεγραφὼς λέγει (ὅτι) ὅτε ἦλϑε Διόνυσος πρὸς Μίνω φϑεῖραι βουλό- 

μενος αὐτήν, δῶρον αὐτῆι τοῦτον ὀέδωκεν, ὧι ἡπατήϑη ἡ ̓ Αριαόνη. 
8 [3 Κ Ῥαυβ. ΥΠ| 18,2 Ἐ. δὲ ὃ Κρὴς εἶναι μὲν καὶ οὗτος ϑυγατέρα 

᾿Ωχεανοῦ τὴν Στύγα ἐποίησε, συνοικεῖν δὲ αὐτὴν οὐ Πάλλαντι, ἀλλὰ ἐκ Πε ΐ- 
ραντος Ἔχιδναν τεχεῖν, ὅστις δὴ ὁ Πείρας ἐστί. 

1ῦ 9170 Κα ῬΡῬηπων. ἀ6 νοι. 4651 ῃ. 186. τὰς Ἁρπυίας.... ζ. 18 Ἐπε-) 
μενίδηζς γὰρ Ὠχε)ανοῦ καὶ Γ(ῆς γεννήμα)τ᾽ εἶναι π(ερὶ δὲ Ῥήγ)γεον (7) 
αὐἰ(τὰς φονευϑὴηγναί () φῴησιν). 

104 ΚῊ -- --- 6151 Ρ. 466. (ἐπιϑέσϑαι Τυφῶνα εἰρήγχαζ(σι τῆι βασε- 
λείαι) Διός, (ὡς Αἰσχύλος) ἐν Προζμηϑεῖ χαὶ ᾿Αὐχουσίλαζος χαὶ ᾿Επι)μενίόδζης 

20 χαὶ ἄλλοι) πολλοί. {παρ᾽ Ἐπι)μενίδηι δ᾽ ἀναβὰς ὁ) Τυφῶν {ζχαϑεύδον)τος 
Διὸς (ἐπὶ τὸ βανγσίλειον, ἐ( πικρατὴς) τῆς (ϑύρας γενόμενος) καϑιζ(χέσϑαι μὲν 
ἔσω), παρα(βοηϑήσας δὲ) ὁ Ζεὺς (χαὶ τὸ βασίλειδον ἰδὼζν ληφϑὲν χτεῖγναι 
λέγζεται κεραυνῶι). 

11 [11 Κὶ -- --- 92, 24 Ρ. 486. χαὶ τὰς Αρπυίας τὰ μῆλα φυλάττειν 
2 ᾿Ακουσίλαος, Ἐ. δὲ καὶ τοῦτο χαὶ τὰς αὐτὰς εἶναι ταῖς Ἑσπερίσιν. 

12. Ῥιστ. 80]. 12 [ἅδον ἘΡ ππθπΐθϑ, πδοὴ Α 4 5. δ01, 31) τὸ δὲ μέγιστον 

ἱλασμοῖς τισι καὶ χαϑαρμοῖς καὶ ἱδόρύσεσι χατοργιάσας καὶ χαϑοσιαΐσας τὴν 
πόλιν ὑπήχοον τοῦ δικαίου χαὶ μᾶλλον εὐπειϑὴῆ πρὸς ὁμόνοιαν χατέστησε. 
λέγεται δὲ τὴν Μουνιχίαν ἰδὼν χαὶ καταμαϑὼν πολὺν χρόνον εἰπεῖν πρὸς 

80 τοὺς παρόντας, ὡς τυφλὸν ἐστι τοῦ μέλλοντος ἄνϑρωπος" ἐχφαγεῖν γὰρ 
ἂν ᾿Αϑηναίους τοῖς αὐτῶν ὀδοῦσιν, εἰ προήιδεσαν ὅσα τὴν πόλιν 
ἀνιάσει τὸ χωρίον ἴϑ8. 8. δ00, 86]. 

18. --- ἀοῖ, οτας, 1 Ρ. 409) ἀετούς τινας ἢ χύχτους ... μυϑολογοῦσιν 
ἀπὸ τῶν ἄχρων τῆς γῆς ἐπὶ τὸ μέσον φερομένους εἰς ταὐτὸ συμπεσεῖν Πυϑοῖ 

δδ περὶ τὸν καλούμενον ὀμφαλόν" ὕστερον δὲ χρόνωι τὸν Φαίστιον Ἐπιμενίδην 
ἐλέγχοντα τὸν μῦϑον ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ καὶ λαβόντα χρησμὸν ἀσαφῆ καὶ ἀμφίβολον 
εἰπεῖν' οὐδὲ γὰρ ἦν γαίης μέσος ὀμφαλὸς οὐδὲ ϑαλάσσης" 

εἰ δέ τις ἔστι, ϑεοῖς δῆλος, ϑνητοῖσι δ᾽ ἄφαντος. 
14 [ὃ Μῦν ΕῊΘ ΙΝ 406) ϑσηοι, ρου, Εβπον. ΠΠ| 1122 τούτους [ϑ'ὅηπο 

40 ἀφ8 ῬὨχχΟ8)] δὲ Ἡρόδωρός φησιν ἐκ Χαλχιόπης τῆς Αἰήτου ϑυγατρός, ᾿Αχου- 
σίλαος δὲ καὶ Ἡσίοδος ἐν ταῖς Μεγάλαις Ἠοίαις [ἴτ. 152 Η2.2] φασὶν ἐξ Ἰοφώσσης 
τῆς Αἰήτου. χαὶ οὗτος μέν φησιν αὐτοὺς τέσσαρας" Ἄργον, Φρόντιν, Μέ- 
λανα, Κυτίσωρον. ἜἘ. δὲ πέμπτον προστίϑησι Πρέσβωνα. 

10 [4 Μ1 --- ΠῚ 242 Ἐ. δέ φησι Κορίνϑιον τῶι γένει τὸν Αἰήτην, 
45 μητέρα δὲ αὐτοῦ Ἐφύραν φησί. 

16 [8 Καὶ, 3 ΜῚ --- ΙΝ δ1 Ἐ. δὲ αὐτὸν [Επαψηνϊοη) παρὰ ϑεοῖς διατρίβοντα 
ἐρασϑῆναί φησι τῆς Ηρας᾽ διόπερ Διὸς χαλεπήναντος αἰτήσασϑαι διὰ παντὸς 
καϑεύδειν. 

πα 
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Β. ΕΉ. θ---2.), 28. ΞΡΑΤΟΒΕ, 69. ΡΗΟΚΟΒ. τὸ. ΚΙΒΟΘΤΗΑΤΟΒ δ0δ 

17. ὅσποι,. ἅπαν. 46 [849,23 ΜΝ8488.} φέρεται δὲ περὶ τοῦ Δράκοντος 
Κρητιχὸς μῦϑος, ὡς ἄρα ἐπιόντος ποτὲ τοῦ Κρόνου ὃ Ζεὺς εὐλαβηϑεὶς 
ἑαυτὸν μὲν εἰς ὁράχοντα μετεμόρφωσε, τὰς δὲ τροφοὺς εἰς ἄρχτους, καὶ ἀπα- 
τήσας τὸν πατέρα μετὰ τὸ προλαβεῖν τὴν βασιλείαν τὸ συμβὰν ἑαυτῶι τε χαὶ 
τοῖς τροφοῖς τῶι ἀρχτιχῶι ἐνεστήριξε χύχλωι. 

18 (6 Μ1} Β'ΟΗΟΙ,. ΕΌΕΓΡ. ῬΒοθῃ. 13 Ἐ. Ευρύκλειαν τὴν Ἔχφαντὸός 
φησιν αὐτὸν [1,108] γεγαμηκέναι, ἐξ ἧς εἶναι τὸν Οἰδίποδα. 

1911}ΜΜ., 6Κ -- ΒΒο8. 86 Ἐ. δὲ Καλλιστοῖς χαὶ Διὸς παῖδας 7εγε- 
γῆσϑαι Πᾶνα καὶ Αρκχάδα διδύμους. ὅσηοι. ΤΉΕΟσΕ. ΑΜΒΕ. 18. Ἐ. δὲ 

ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ Διὸς καὶ Καλλιστοῦς Πᾶνα καὶ Αρχάδα 
διδύμους. 

90 [2 Μ.] ὅσμοι, Ρινῃ. Ο].1 121 Νδηθη ἋΟΥ 18 γοῃ Οἷἱῃ οΙά 808 ΘΥΒΟἢ]8- 
δα τοῖο: τούτωι τῶι ἀριϑμῶι τῶν ἀπολωλότων μνηστήρων καὶ Ἡσίοδος 
χαὶ Ἐ. συμμαρτυρεῖ. 

21 [1Μ] “-- --- ΥὯΙἊ 24 Ἡρόφιλος δὸ Ποσειδῶνος καὶ ᾿Αφροδίτης τὴν 
Ῥόδον εἶναί φησιν, Ἐ. δὲ αὐτὴν Ὠχεανοῦ γενεαλογεῖ, ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν 
ὠνομάσϑαι. 

φ Ὁ (2 Καὶ] ὙΖεΕτΣ. ζΖ. ΠΥ ΘΟρΣ. 4060 χαὶ ᾿Ε. ἐκ Κρόνου ὡς Ἡσίοδος ταύτας 
[ΕΠ ΠΥ ΘΕ] φησὶ γενέσϑαι λέγων οἵτως" 

γήματο δ᾽ Εὐονύμην ϑαλερὴν Κρόνος ἀγκυλόμητις, 

ἐχ τοῦ καλλίχομος γένετο χρυσέη Ἀφροδίτη 
Μοῖραί τ᾿ ἀϑάνατοι καὶ Ἐρινύες αἰολόδωροι. 

ΞΒΡΑΤΟΕΕΛΙΞΟΗΤΕΞ. 

98. Τιλῦπ. ων. ἀθ πιθηβ. Υ̓ 17 οἱ ὁὲ περὶ Ἐπιμενίδην ἄρρενα καὶ ϑή- 
λειαν ἐμύϑευσαν τοὺς Διοσχόρους, τὸν μὲν αἰῶνα ὥσπερ μονάδα, τὴν δὲ 
φύσιν ὡς δυάδα χαλέσαντες" ἐκ γὰρ μονάδος καὶ δυάδος ὃ πᾶς ζωογονιχὸς 
χαὶ ψυχογοτιχὸς ἐξεβλάστησεν ὠριϑμός. ΥΕ]. 8. 509, 41. 

Π. ΑΒΤΕΟΙΟΟΘΙΒΟΗΒ ὈΙΟΗΤΌΝΟα Ὲ5 
5ΕΟΗΝΤΕῈΝ ΦΑΗΒΗΌΠΝΌΒΕΤΝ, 

09. ΡΗΟΚΟΞ. 
ΦΏΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑἸΣΤΡΟΜΟΓΙΑ͂. 

ΥΩ]. ὦ. 1 Β1 5. 18. 

10. ΚΙΕΟΒΤΒΑΤΟΞΒ. 
Α. ΕΒΕΝ ὕΝῸ ΒΟΗΒΙΕΤ. 

1. ΤΉΕΒΟΡΗΕ. 46 β'ρῃ. 4 διὸ χαὶ ἀγαϑοὶ γεγένηνται κατὰ τόπους τινὰς 

ἀστρονόμοι ἔνιοι οἷον Ματριχέτας ἐν Μηϑύμνηι ἀπὸ τοῦ “Δεπετύμνου χαὶ 

Ἀλεόστρατος ἐν Τενέδωι ἀπὸ τῆς Ἴδης χαὶ Φαεινὸς [1 ϑἤγοῦ ΜθίΟΠΒ) ᾿Αϑήνησιν 

ἀπὸ τοῦ Δυκαβηττοῦ τὰ περὶ τὰς τροπὰς συνεῖδε. ὟΕ]. ὙΠΑ]68. 5. 10 ἡ. 8. 
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2. ϑουιχ 9ὅ νῆσος κατὰ ταῦτα κεῖται Τένεδος καὶ λιμήν, ὅϑεν Κὶ. ὃ 
αστρολόγος ἐστί. 

3. Ακατι Υ. 2, ὅ Ρ. 8324, 10 Μ8888. πολλοὶ γὰρ χαὶ ἄλλοι Φαινόμενα ἔγρα- 
ψαν [ΔΌΒΒΟΥ ΑΥϑῇ] χαὶ Κλεόστρατος καὶ Σμίνϑης καὶ ᾿Αλέξανόρος ὁ Αἰτωλὸς κελ. 

5 4, Αὐπεν. ΥὟΠ 218.Α ὁ δὲ ὀψοδαίδαλος ᾿Αρχέστρατος ἐν τῆι Γαστρο- 
λογίαι (οὕτως γὰρ ἐπιγράφεσϑαί φησι Δυχόφρων ἐν τοῖς Περὶ κωμωιδίας, ὡς 

τὴν Κλεοστράτου τοῦ Τενεδίου ᾿Αστρολογίαν) κτλ. 

Β, ΚΠΕΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΑΣΤΡΟΖΟΓΙΑ͂. 

1. ὅσηοι, Εσπιρ. ΗΠ 68. 525 ὁ μὲν οὖν Παρμενίσκος πρῶτα σημεῖα φησι 
ι0 λέγεσϑαι τὰς τοῦ σχορπίου πρώτας μοίρας διὰ τὸ ὑ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων οὕτως 

αὐτὰς λέγεσθαι, διότι ταύταις ὁ Βοώτης ἅμα ἄρχεται χαταδύεσϑαι. Κλεό- 
στρατον γοῦν τὸν Τενέδιον ἀρχαῖον (ὄντα ἀστρολόγον εἰπεῖν) οὕτως" 

ἀλλ᾽ ὁπόταν τρίτον ἦμαρ ἐπ᾽ ὀγδώκοντα μένηισι [Βοοίο8], 
σκορπίου εἰς ἅλα πίπτει ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι 

1ὅ (τὰ πρῶτ᾽ 
9, Ῥχαν. ἢ. πδί. ἢ 81 [πδοὸὴὴ Απαχίπηϑπᾶθγ 5. 5. 15 ἢ. 5] ϑίσηια ἀεϊπάε ἐπ 

εο [Ζοαϊδοιβ] ΟἿ, εἰ ργίρια αγιοξβ αο βασι αγί. 

8. Ηγσιν. δος, ΠΠ18 [γὸ 1 δὰβ ῬΑΥΠΊΘΠΪΒΚ08] λαεᾶοϑθ ΟἹ. Τεπεᾶϊιιβ 
αἰοϊδιιν ὑπΐου βίάογα οδίεη ἴ886. 

20 4. ΟἜνβομ. 18, ὅ απο οοἰαρίεγα υμἶο ογεαιίμηι ἐδὲ αὖ Εμάοαο Οπὶάϊο 

ἡπϑεϊδιέαηε, δε αἰνὰ ΟἸεοβίγαίινι Τοπεάϊμηι ργιθη ζεγιιξ σογηροθϑιιῖδ8ε δὲ ροβέξα 

αἴῖοβ αἰλίενγ φιὶ ηιεηδίδιια υαγὶε ὑπέεγοαϊαηἀϊδ διιαδ οοἰαοίεγία5. ρῬγοίμιογιεξ, εξ 
[εοὶξ Ηαγραῖΐιι5 ἴνον Μοίοῃ; Ανίϑῃ. Ατδΐ. 1861), δἰανεέεῖεβ, Μεηδϑίγανιδ, ἐἕοης αἰνῇ. 

ΠΙ|. ΚΟΘΜΟΠΟΟΘΊΒΞΟΗΒ ῬΕΟΒΑ. 

26 1. ῬΗΒΒΕΚΎΘΕΒ ΟΝ ΚΎΒΟΞΚ. 

Α. ΖΕΒΕΝ ὕΝῸ ΒΟΗΒΙΕΤ. 
1. Ῥιοα.1 116}. Φερεχύδης Βάβυος Σύριος, καϑά φησιν Αλέξανόρος ἐν 118 

Διαδοχαῖς, Πιττακοῦ διακηκόει. τοῦτόν φησι Θεόπομπος [ἴτ. θ6 νρῇ. Α 6] πρῶτον 
περὶ φύσεως καὶ ϑεῶν γράψαι . «. ᾿Αριστόξενος δ᾽ ἐν τῶι Περὶ Πυϑαγόρου καὶ τι 

. 80 τῶν γνωρίμων αὐτοῦ φησι νοσήσαντα αὐτὸν ὑπὸ Πυϑαγόρου ταφῆναι ἐν Δήλωι. 
οἱ δὲ φϑειριάσαντα τὸν βίον τελευτῆσαι" ὅτε χαὶ Πυϑαγόρου παραγενομένου 
χαὶ πυνϑανομένου, πῶς διακέοιτο, διαβαλόντα τῆς ϑύρας τὸν δάκτυλον εἰπεῖν" 
ἱχροὶ δῆλα᾽ χαὶ τοὐντεῦϑεν παρὰ τοῖς φιλολόγοις ἡ λέξις ἐπὶ τῶν χειρόνων 
τάττεται, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῶν βελτίστων χρώμενοι διαμαρτάνουσιν. [Υεὶ. Ἠοτδοὶᾶ, 

85 ῬοΙ. 832 (ρ. 818, ὅ ΒΟ56) δὺβ Αὐϊβίοί, Πολιτεία Σαμίων) ἔλεγέ τε ὅτι οἱ ϑεοὶ 119 
τὴν τράπεζαν ϑυωρὸν καλοῦσιν [ἴτ. 1 Κοτπ ἄς Ονρἢεὶ οοἴϊ. ἐδδοσοτ. Ῥ. 88]. 

Ἄνδρων δ᾽ ὃ Ἐφέσιός φησι δύο γεγονέναι Φερεχύδας Συρίους, τον μὲν 
ἀστρολόγον, τὸν δὲ θεολόγον υἱὸν Βάβυος, ὧι καὶ Πυϑαγόραν σχολάσαι. 
᾿Ερατοσϑένης δ᾽ ἕνα μόνον, χαὶ ἕτερον ᾿Αϑηναῖον γενεαλόγον. 
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σώιζεται δὲ τοῦ Συρίου τὸ τε βίβλιον ὃ συνέγραψεν οὗ ἡ ἀρχή" Ζὰς 
- διδοῖ [ἴτ. 1]. σώιζεται δὲ καὶ ἡλιοτροπεῖον ἐν Σύραι τῆι νήσωι. Ἐοϊρί 
Βυχ8 8. 5. 231, 22 1, 

ἢ. ὅυιτρ. Φερεχύδης Βάβυος Σύριος (ἔστι δὲ νῆσος μία τῶν Κυχλάδων 
ἡ Σύρα πλησίον Δήλου)" γέγονε δὲ χατὰ τὸν Λυδῶν βασιλέα ᾿Αλυάττην, ὡς 
συγχρονεῖν τοῖς ξ᾽ σοφοῖς καὶ τετέχϑαι περὶ τὴν με ὀλυμπιάδα [6000----5917]. 

διδαχϑῆναι δὲ ὑπ᾿ αὐτοῦ Πυϑαγόραν λόγος, αὐτὸν δὲ οὐκ ἐσχηκέναι καϑηγη- 
τήν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἀσχῆσαι κτησάμενον τὰ Φοινίχων ἀπόχρυφα βιβλία. πρῶ- 
τον δὲ συγγραφὴν ἐξενεγχεῖν πεζῶι λόγωι τινὲς ἱστοροῦσιν, ἑτέρων τοῦτο εἰς 
Καόμον τὸν Μιλήσιον φερόντων. χαὶ πρῶτον τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως 
λόγον εἰσηγήσασϑαι. ἐζηλοτύπει δὲ τὴν Θάλητος δόξαν. χαὶ τελευτᾶι ὑπὸ 
πλήϑους φϑειρῶν. 

ἔστι δὲ ἅπαντα ἃ συνέγραψε ταῦτα «Ἑπτάμυχος ἤτοι Θεοχρασία ἢ Θεο- 
γονία. ἔστι δὲ Θεολογία ἐν βιβλίοις τ} ἔχουσα ϑεῶν γένεσιν χαὶ διαδοχᾶς. 

Φερεχίδης ᾿Αϑηναῖος (πρεσβύτερος τοῦ Συρίου, ὃν λόγος τὰ Ὀρφέως 
συναγαγεῖν) ἔγραψεν Αὐτόχϑονας. .. ἐν βιβλίοις τ χτλ. 

Βιν. Ἑχαταῖος... πρῶτος δὲ ἱστορίαν πεζῶς ἐξήνεγχε [ΗΠ Καίαϊο58), συγ- 

γραφὴν δὲ Φ." τὰ γὰρ ᾿Αχουσιλάου νοϑεύεται. 
3. ὅΤΆΑΒΟ Χ ῥ. 4817 Σῦρος δ᾽ ἐστὶ μηχύνουσι τὴν πρώτην συλλαβήν, ἐξ 

ἧς Φερεχύδης ὁ Βάβυος ἦν. νεώτερος δ᾽ ἐστὶν ὁ ᾿Αϑηναῖος ἐχείνου. 
4. ῬΟΒΡΗ. Υ͂. Ῥυίῃ. ὅθ Διχαίαρχος δὲ καὶ οἱ ἀχριβέστεροι χαὶ τὸν Πυ- 

ϑαγόραν φασὶν παρεῖναι τῆι ἐπιβουλῆι. Φερεχύδην γὰρ πρὸ τῆς ἐκ Σάμου 
ἀπάρσεως τελευτῆσαι. 

ὅ [10 Κοτ)] Οτο. Ταβο, 110, 38 ἐέάχιο ογοάο ἐγιίάδηι εἴξαρι αἴϊοβ ἱοΐ βαροιεῖῖβ, 
8ο φιιοά ᾿ὐξογβ οαδίεξ, Ῥἢῇ. ϑψγίιβ μγίρμβ ἀϊαλέ αὐϊηλο8 6886 ποηιΐηιθηι βοηερῖ- 
ἐογηοβ, απέϊχιαιιϑ ϑαηδ; ζυϊξ δηὔηι πι60 γεσπαπΐε σοηεὲ [ϑουνῖαβ ΤῸ 15 518---Ὁ85]. 
Αὖβ Ῥοβοϊἀομῃῖοβ υγἱο ἢ. 6. 

θ. ῬΟΒΡΗΤΧΕ. Ὁ. ΕπΒ. Ρ. Εἰ Χ 8,6 Ἄνόρωνος γὰρ ἐν τῶι Τρίποδι περὶ Πυ- 
ϑαγόρου τοῦ φιλοσόφου τὰ περὶ τὰς προρρήσεις ἱστορηχότος εἰπόντος τε ὡς 

διψήσας ποτὲ ἐν Μεταποντίωι καὶ ἔχ τινος φρέατος ἀνιμήσας χαὶ πιὼν προεῖ- 

πεν ὡς εἰς τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός... ταῦτ᾽ οὖν τοῦ ᾿Ανδρωνος περὶ 
Πυϑαγόρου ἱστορηχότος πάντα ὑφείλετο Θεόπομπος [ἴτ.60 ΕΉ 1281]... τοῖς 
μὲν γὰρ πράγμασι κέχρηται τοῖς αὐτοῖς, ἕτερον δ᾽ ὄνομα μετενήνοχε᾽ Φερεχύδην 
γὰρ τὸν Σύριον πεποίηκε ταῦτα προλέγοντα ... τό τε γὰρ περὶ τῖς προρρή- 
σεως τοῦ σεισμοῦ ἐν Μεταποντίωι ὑπ᾽ ᾿Ανδρωνος ῥηϑὲν ἐν Συρίαι εἰρῆσϑαί 
φησιν ὁ Θεόπομπος, τό τε περὶ τὸ πλοῖον οὐχ ἀπὸ Μεγάρων τῆς Σικχελίας, 
ἀπὸ δὲ Σάμον φησὶ ϑεωρηϑῆναι, καὶ τὴν Συβάρεως ἅλωσιν ἐπὶ τὴν Μεσσή- 
νης μετέϑηχεν᾽ ἵνα δέ τι δοχῆι λέγειν περιττὸν καὶ τοῦ ξένου προστέϑειχε 
τούνομα Περίλαον αὐτὸν χαλεῖσϑαι λέγων. Υρ). Θιοα.1 111. το, αἰνίπ. 1 112. 

1. Απιβυ. Μοίδρη. Ν 8 1091}4 [8. 8..492,38] ἐπεὶ οἵ γε μεμειγμένοι αὐτῶν 
[ἀογ ΤἼΘΟΪΟρΡΘη] χαὶ τῶι μὴ μυϑικῶς ἅπαντα λέγειν οἷον Φ. καὶ ἕτεροί τινες 
τὸ γεννῆσαν πρῶτον ἄριστον τιϑέασι [πϑτ 10} Ζ6ΘΕ8]. 

8. ῬΑΜΑβο. 1240. [1 321. δὰ8 Επᾶοιηοβ ἔν. 117] Φερεχύδης δὲ ὃ Σύριος 
Ζάντα μὲν εἶναι ἀεὶ χαὶ Χρόνον καὶ Χϑονίαν τὰς τρεῖς πρώτας ἀρχάς 

τὸν δὲ Χρόνον ποιῆσαι ἐκ τοῦ γόνου ἑαυτοῦ [αὐτοῦ ) πῦρ καὶ πνεῦμα 
χαὶ ὕδωρ ..., ἐξ ὧν ἐν πέντε μυχοῖς διηιρημένων πολλὴν ἄλλην γενεὰν συ- 
στῆναι ϑεῶν, τὴν πεντέμυχον χαλουμένην, ταὐτὸν δὲ ἴσως εἰπεῖν, πεντέ- 
χοσμον. ΥΕὶ. ἔτ. 1. 
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9, ῬΒΕΟΒ. δὰ ψογρ. Βαρ. Ρ. 20, 80 Κ. οογηϑοηεϊέ εἰ Ῥῆ.., 864 ἀΐυεγϑα αἢεγέ εἶε- 
γονέα: Ζῆνα ἱπιφυὶ καὶ ἀϑόνα καὶ Κρόνον, ἰφσηδηι εἰ ἑογγ αν οἱ ἱδηιριϑ δἰσνήοανιξ, 
εἰ 6886 αείδιεγα χιὶ γεσαΐ, ἐεγγαηὲ χυαθ γοσαΐιν, ἰοηῖριδ ἴθ φυο ὠρσεγβα ραν νεο- 

ἀογείμγ. ἨΒΆΜΙΑΒ ἱττ. 12 [Ὁ.. 664] Φ. μὲν ἀρχὰς εἶναι λέγων Ζῆνα καὶ Χϑο- 
νίην καὶ Κρόνον" Ζῆνα μὲν τὸν αἰϑέρα, Χϑονίην δὲ τὴν γῆν, Κρόνον δὲ 
τὸν χρόνον, ὃ μὲν αἰϑὴρ τὸ ποιοῦν, ἡ δὲ γῇ τὸ πάσχον, ὃ δὲ χρόνος ἐν εὧε 
τὰ γινόμενα. Τιωχὺ. ἀθ πιο. ΙΥ̓ 8 Ἥλιος αὐτὸς [πᾶμι!. Ζεύς] κατὰ Φερεχύδην. 

10. βΈχτ. Ρ. Ηγρ. 1Π 80 Φ. μὲν γὰρ ὁ Σύριος γῆν εἶπε τὴν πάντων εἶναι 
ἀρχήν. Υε!. Ῥαυβ. ΠῚ 14, δ Δήμητρα δὲ Χϑονίαν “Μακεδαιμόνιοι μὲν σέβειν 
φασὶ παραδόντος σφίσιν Ὀρφέως. Ἰηβοῖγ. ν. ΜΥΚοποΒβ Β. Ο. Ηδ]]. ΥΙ1 3985 7 ῆε 
Χϑονίηι. Ὑρ]. Μυβ. ἔτ. 11 8, 498,11. 

11. Μαχ, Τυκ. Χ ῥ. 114}. ἀλλὰ χαὶ τοῦ Συρίου τὴν ποίησιν σχόπει καὶ 

τὸν Ζῆνα χαὶ τὴν Αϑονίην καὶ τὸν ἐν τούτοις Ἔρωτα, καὶ τὴν Ὀφεο- 
νέως γένεσιν χαὶ τὴν ϑεῶν μάχην καὶ τὸ δένόρον καὶ τὸν πέπλον. 

Β., ΕΒΑΟΜΈΕΝΤΕ,. 

ΦΕΡΕΚΥΖΟΥΣ ΘΕΟΜΟΓΙΑ͂. 

1[1 Κοιπ)] Ὀιοσ.Ι 119 [8. 8. 501, 1) Ζὰς μὲν χαὶ Χρόνος ἦσαν 
αεὶ καὶ ϑονίη Αϑονίηι δὲ ὄνομα ἐγένετο Γῆ, ἐπειδὴ αὐτῆι Ζὰς 
γὴν γέρας διδοῖ. 

γατγϊδπίοη ἃ 9: Κρόνος βίαι Χρόνος, Ζής [ Ζήην }) βίαι Ζας. Υεὶ. ΗΈκοΡ. 
π. μον. λέξ. Ρ. 0, 15 χαὶ γὰρ Δίς καὶ Ζήν καὶ Δήν καὶ Ζάς παρὰ Φερεχύδηι 
κατὰ κίνησιν ἰδίαν. 

2 [4] ΟἜΕΝΕΕΙ,- Ηὐντ ΟἜΕΕΚ ΡΆΑΡΥΚ. θυ. 11 ἢ. 11 [8. δμτγῃ. ἢ. ΟἾγ.] 

σιεμ. ὅν. ΥἹ 9. 
00]. 1 αὐ)τῶι ποιοῦσιν τὰ οἰκία πολλά τε καὶ μεγάλα. ἐπεὶ δὲ 1 

ταῦτα ἐξετέλεσαν πάντα καὶ χρήματα καὶ ϑεράποντας καὶ ϑερα- 
παίνας καὶ τἄλλα ὅσα δεῖ πάντα, ἐπεὶ δὴ πώντα ἑτοῖμα γίγνεται, 
τὸν γάμον ποιεῦσιν. κἀπειδὴ τρίτη ἡμέρη γίγνεται τῶι γάμωι, 3 
τότε Ζὰς ποιεῖ φᾶρος μέγα τε καὶ καλὸν χαὶ ἐν αὐτῶι ποικίλλει 
Γῆν καὶ Ὡγηνὸν καὶ τὰ Ὡγηνοῦ (δώματα... 

00]. 2 βουλόμενος) γὰρ σέοτοὺς γάμους εἶναι [818 Ηθιτβοι οΓρ Ὀ1ο0) 

τούτωι σε τιμῶ. σύ δέ μοι χαῖρε καὶ σύνισϑι. ταῦτα φασιν 4 
ἀναχαλυπτήρια πρῶτον γενέσϑαι" ἐκ τούτου δὲ ὃ νόμος ἐγένετο 
χαὶ ϑεοῖσι χαὶ ἀνθρώποισιν. ἡ δέ μιζν ἀμείβεγ)ται δεξαί( μένη 

εὑ τὸ φᾶγρος... 
8. [2] Ῥβοοσι, δᾶ Τί. μ. 868 βομη, ὁ Φ. ἔλεγεν εἰς Ἔρωτα μεταβεβλῆ- 

σϑαι τὸν Δία μέλλοντα δημιουργεῖν, ὅτι δῃ τὸν χόσμον ἐχ τῶν ἐναντίων συν- 
ἱστὰς εἰς ὁμολογίαν καὶ φιλίαν ἤγαγε χαὶ ταὐτότητα πᾶσιν ἐνέσπειρε καὶ 
ἕνωσιν τὴν δι᾿ ὅλων διήκουσαν. 

4 [3] Οπιο. ο. (618, ΥἹ 42 Π 111, 18 Κ. [88 Οοἰβα8) Φερεχύδην δὲ πολ- 
λῶι ἀρχαιότερον γενόμενον Ἡρακλ εἰτου μυϑοποιεῖν στρατείαν στρατείαι παρα- 
ταττομένην χαὶ τῆς μὲν ἡγεμόνα Κ ρόνον {ἀπογδιδόναι, τῆς ἑτέρας ὁὲ 
Ὀφιονέα. προκλήσεις δὲ χαὶ ἁμίλλας αὐτῶν ἱστορεῖ, συνϑήκχας τε αὐτοῖς 
γίγνεσϑαι, ἵν᾽ ὁπότεροι αὐτῶν εἰς τὸν Ὡγηνὸν ἐμπέσωσι, τούτους μὲν εἶναι 
γενικημένους, τοὺς δ᾽ ἐξώσαντας χαὶ νικήσαντας τούτους ἔχειν τὸν οὐρανόν. 

ὡ» 

οι 



10 

18 

Α. 9--11. ΓΕΒῈΝ ὕΝῸ ΒΟΗΒΙΕΊ. Β. ΕῈ. 1τ-τ1. 12. ΠΝΕΟΗΤΕΞ. 509 

τούτον δὲ τοῦ βουλήματός φησιν ἔχεσϑαι καὶ τὰ περὶ τοὺς Τιτᾶνας καὶ Γί- 
γαντας μυστήρια ϑεομαχεῖν ἀπαγγελλομένους, καὶ τὰ παρ᾽ Αἰγυπτίοις περὶ 
Τυφῶνος καὶ Ὥρου καὶ Ὀσίριδος. Ῥεπμο ΒΥΒ1. [Επ|8. ῬᾺ Ε.1 10, 80] παρὰ Φοινί- 
κων δὲ χαὶ Φ. λαβὼν τὰς ἀφορμὰς [5]. 108. ὁ. ΑΡ. οὔθῃ 3. 11 ἡ. 11; δ07, 8] 
ἐθϑεολόγησε περὶ τοῦ παρ᾽ αὐτῶι λεγομένου Ὀφιον ἕως [80 ΟἹ ϑεοῦ νὰν τῶν 

Ὀφιονιδῶν. ΤΈΚΤ. ἀ6 οοτοη. Τ ϑαίμγγμου Ῥῆ, απΐδ οηιθ8 γοζεγὲ οογοπαξιρη, 
Ιουομι Τριοάογιιβ ροϑὲ ἀουϊοίοϑ Τιξαηα8. 

5 [6] Οεισ. ν. (8. ΥἹ 42 ΠῚ 112, 20 Κὶ) χαὶ διηγούμενός 7γε τὰ Ὁμηρικὰ 
ἔπη [Α 590 0 18] φησὶ [(ἴϑι.8] λόγους εἶναι τοῦ ϑεοῦ πρὸς τὴν ὕλην τοὺς 
λόγους τοὺ Διὸς πρὸς τὴν Ἥραν, τοὺς δὲ πρὸς τὴν ὕλην λόγους αἰνίττεσθαι, 

ὡς ἄρα ἐξ ἀρχῆς αὐτὴν πλημμελῶς ἔχουσαν διαλαβὼν ἀναλογίαις τισὶ συνέ- 

δησε χαὶ ἐχόσμησεν ὃ ὃ ϑεός, καὶ ὅτι τοὺς περὶ αὐτὴν δαίμονας, ὅσοι ὑβρισταί, 

τούτους ἀπορριπτεῖ κολάζων αὐτοὺς τῆι δεῦρο ὁδῶι. ταῦτα δὲ τὰ Ὁμήρου ἔπη 

οὕτω »οηϑέντα [ὑπονοήσαντα τὸν Φερεχύδην φησὶν εἰρηχέναι τὸ ᾿κείνης δὲ 
τῆς μοίρας ἔνερϑέν ἐστιν ἣ ταρταρίη μοῖρα' φυλάσσουσι δ᾽ αὐτὴν 

ϑυγατέρες Βορέου Ἅρπυιαί τε καὶ Θύελλα᾽ ἔνϑα Ζεὺς ἐχβάλλει 
ϑεῶν ὅταν τις ἐξυβρίσηι᾽. τῶν τοιούτων δέ φησιν ἔχεσϑαι νοημάτων καὶ 
τὸν [περὶ] τῆς ᾿Αϑηνᾶς πέπλον ἐν τῆι πομπῆι τῶν Παναϑηναίων ὑπὸ πάντων 
ϑεωρούμενον. ὀηλοῦται γάρ, φησίν, ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι ἀμήτωρ τις καὶ ἄχραντος 
δαίμων ἐπιχρατεῖ ϑρασυνομένων τῶν γηγενῶν. 

6 [5] ῬΟΒΡΗ. ἄθ δηΐγ, ΝΎΡΙ. 81 τοῦ Συρίου Φερεχίδον μυχοὺς χαὶ 
βόϑρους καὶ ἄντρα καὶ ϑύρας καὶ πύλας λέγοντος καὶ διὰ τούτων 
αἰνιττομένου τὰς τῶν ψυχῶν γενέσεις καὶ ἀπογένέσεις. 

2 [0] Ῥβεξύνοϑαι, [ἀ. ἱ. ΡΟΒΡΗΥ Κ.] δὰ αδύυγυαμ οα, Καὶ Π. [4}. Βενὶ. ΑΚ. 

1895] 5. 84,20 χἀνταῦϑα πολὺς ὁ Νουμήνιος καὶ οἱ τὰς Πυϑαγόρου ὑπονοίας 
ἐξηγούμενοι, καὶ τὸν παρὰ μὲν τῶι Πλάτωνι ποταμὸν ᾿Αμέλητα, παρὰ δὲ τῶι 
Ἡσιόδωι χαὶ τοῖς Ὀρφικοῖς τὴν Στύγα, παρὰ δὲ τῶι Φερεχύδηι τὴν ἐκροὴν 
ἐπὶ τοῦ σπέρματος ἐχδεχόμενοι. 

8 [9] ϑΐσηοι,. Αβροιχ, ΒΠοά. 1 645 Φ. [πἰους ἄογ 1,οτῖον}} δέ φησιν ὅτι δῶρον 
εἶχε παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ ὃ Αἰϑαλίδης τὸ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ποτὲ μὲν ἐν Ἅιδου 
ποτὲ δὲ ἐν τοῖς ὑπὲρ τὴν γῆν τόποις εἶναι. ΜΕ]. ο. 4 τ᾿. 8 5, 28, ΟΡοη Α ὅ. 

9 [8] Ηξκπβον. π. μον. λέξ. ῥ. 1,4 εἰ δέ τις λέγει καὶ ἡ Ῥέα Ῥῆ κέκλη- 
ται ὑπὸ τοῦ Συρίον᾽, ἴστω ὅτι αὐτοῦ ἴδιος ἡ χρῆσις. 

10 [11] ΑροχἹ, ἄθ ρσγοῦ. ψ. θὅ, 1ὅ ϑθιπ. χαὶ Φ. ἐν τῆι Θεολογίαι καὶ 
ἔτι δΔημόχριτος . .. [8. 5. 408, 34] συνεχέστερον χρῶνται τῆι ἐμεῦ καὶ ἔτι 
τῆι ἐμέο. 

11 [12] -- ρ. 98,1 (8. 5. 415, 19] ἔστιν πιστώσασϑαι καὶ τὸ ἀδιαίρετον 
τῆς εὐθείας [πϑπ|]. ἡμέες, ὑμέες, σφέες] παρ᾽ Ἴωσιν ἐκ τῶν περὲ δημόχριτον, 

Φερεχύδην, ᾿Εχαταῖον. 

ΝΕΟΘΗΤΕΒ. 

12. Τίᾶσα. σν. Π1 τόλμαν δὲ καὶ οἱ περὶ Φερεκύδην ἐκάλεσαν τὴν 
δυάδα χαὶ ὁρμὴν καὶ δόξαν καλοῦσιν, ὅτι τὸ ἀληϑὲς καὶ ψευδὲς ἐν δόξηι 

ἐστί. αὶ. 8. δ06, 24. 



10 

18 

20 

40 

810 12. ΤΗΕΒΑΘΈΝΕΝ. 18. ΑΚΌΒΙΑΟΞΒ. 

τῶ. ΤΗΒΑΘΈΝΕΝ. 
1. Τάτιαν. 31 ῥ. 81, 16 περὲ γὰρ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως γένους τε αὐτοῦ 

χαὶ χρόνου χαϑ᾽ ὃν ἤχμασεν προηρεύνησαν πρεσβύτατοι μὲν Θεαγένης ὃ Ῥη- 
γῖνος χατὰ Καμβύσην [529---522] γεγονὼς καὶ Στησίμβροτος ὃ Θάσιος καὶ 
᾿Αντίμαχος ὁ Κολοφώνιος Ἡρόδοτός τε ὃ ̓ Αλιχαρνασσεύς χτλ. αὶ. ο. 48 8. 8389. 

3. ὅσοι, Ηον. Β ζι Υ 61 [Ῥοτρῆγυ. 1 240, 14 βοιγταὰ.) τοῦ ἀσυμφόρου 
μὲν ὃ περὶ ϑεῶν ἔχεται χαϑόλου λόγος, ὁμοίως δὲ χαὶ τοῦ ἀπρεποῦς" οὐ γὰρ 
πρέποντας τοὺὶς ὑπὲρ τῶν ϑεῶν μύϑους φησίν. πρὸς δὲ τὴν τοιαύτην κατη- 
γορίαν οἱ μὲν ἀπὸ τῆς λέξεως ἐπιλύουσιν, ἀλληγορίαι πάντα εἰρῆσϑαι νομί- 
ζοντες ὑπὲρ τῆς τῶν στοιχείων φύσεως, οἷον (ἐν) ταῖς ἐναντιώσεσι τῶν ϑεῶν. 
καὶ γάρ φασι τὸ ξηρὸν τῶι ὑγρῶι χαὶ τὸ ϑερμὸν τῶι ψυχρῶι μάχεσϑαι καὶ 
τὸ χοῖφον τῶι βαρεῖ. ἔτι δὲ τὸ μὲν ὕδωρ σβεστιχὸν εἶναι τοῦ πυρός, τὸ ὀὲ 
πῦρ ξηραντιχὸν τοῦ ὕδατος. ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσι τοῖς στοιχείοις, ἐξ ὧν τὸ πᾶν 
συνέστηχεν, ὑπάρχειν ἐναντίωσιν, χαὶ χατὰ μέρος μὲν ἐπιδέχεσϑαι φϑορὰν 
ἅπαξ, τὰ πάντα δὲ μένειν αἰωνίως. μάχας δὲ διατίϑεσϑαι αὐτόν, διονομάζοντα 
τὸ μὲν πῦρ ᾿πόλλωνα καὶ Ἥλιον καὶ Ἥφαιστον, τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα καὶ 
Σχάμανδρον, τὴν δ᾽ αὖ σελήνην Ἄρτεμιν, τὸν ἀέρα δὲ Ἥραν χαὶ τὰ λοιπά. 
ὁμοίως ἔσϑ᾽ ὅτε χαὶ ταῖς διαϑέσεσι ὀνόματα ϑεῶν τιϑέναι, τῆι μὲν φρονήσει 
τὴν ᾿Αϑηνᾶν, τῆι δ᾽ ἀφροσύνηι τὸν Ἄρεα, τῆι δ᾽ ἐπιϑυμίαι τὴν ᾿Αφροδίτην, τῶι 

λόγωι δὲ τὸν Ἑρμῆν, καὶ προσοικειοῦσι τούτοις" οὗτος μὲν οὖν τρόπος ἀπο- 

λογίας ἀρχαῖος ὧν πάνυ καὶ ἀπὸ Θεαγένους τοῦ Ῥηγίνου, ὃς πρῶτος ἔγραψε 
περὶ Ὁμήρου, τοιοῦτός ἐστιν ἀπὸ τῆς λέξεως. Υεὶ. ϑυιν. ἩἙχάτειον. 

13. ΑΚΌΒΙΠΑΟΞΚ. 
ϑυτρ. ἀχουσίλαος Κάβα υἱὸς ᾿Αργεῖος (νεῖ. ΟὔΘῃ 8, 8, 84] ἀπὸ Κερκχαόος 

πόλεως οὔσης Αὐλίδος πλησίον, ἱστορικὸς πρεσβύτατος. ἔγραψε δὲ Γενεαλο- 
γίας (ἐκ δέλτων χαλχῶν, ἃς λόγος εὑρεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ ὀρύξαντα τινὰ 
τόπον τῆς οἰχίας αὐτοῦ). 0.5 Ἰοίχίο Ὀοξίθμς βίο δυΐ οἷπθ ἴῃ σὔπηίβομοσ Ζοὶϊ 
βοί!βομίο ϑο γι, νεῖ]. 8. 601, 18. 

Ομεμ. ϑέγ, ΥἹ 26 Ρ. 1752}. τὰ δὲ Ἡσιόδου μετήλλαξαν εἰς πεζὸν λόγον 
καὶ ὡς ἴδια ἐξήνεγχαν Εὐμηλός τε καὶ ᾿Αχουσίλαος οἱ ἱστοῤιογράφοι. 

ΑΚΟΥΣΙΜΑ͂ΟΥ ΓΕΝΕΑ͂ΤΟΓΙΩΝ 418ΒΓ-. 

1 [14 ΕΗ Μάλμογ 1 Ρ. 100) Ῥάμαβο. 1234 [1 820,10 Ε.} 4. δὲ Χάος μὲν 
ὑποτίϑεσϑαί μοι δοκεῖ τὴν πρώτην ἀρχήν, ὡς πάντη ἄγνωστον .... Ἔρεβος μὲν 
τὴν ἄρρενα, τὴν δὲ ϑήλειαν Νύκτα... ἐκ δὲ τούτων φησὶ μιχϑέντων Αἰϑέρα 
γενέσϑαι χαὶ Ἔρωτα καὶ Μῆτιν ... παράγει δὲ ἐπὶ τοῦτοις ἐκ τῶν αὐτῶν 
χαὶ ἄλλων ϑεῶν πολὺν ἀριϑμὸν κατὰ τὴν Εὐδήμου Ἱστορίαν [ἴτ. 1117]. Υ εὶ. 
Ῥμϊοάοπι. θ μοὶ. 181,18 Ρ. 61 6. 4. δ᾽ ἐκ Χάους πρώτου τάλλα. 

2.10] ΡῬχυάν. ϑγρ. 1188Β Ἡσίοδος πρῶτον μὲν Χάος φησὶ γενέσθαι, 
αὐτὰρ ἔπειτά φησι μετὰ τὸ Χάος δύο τούτω γενέσϑαι, Γῆν τε καὶ Ἔρωτα, 
[Παρμενίδης δὲ τὴν γένεσιν λέγει ἱπρώτιστον --- πάντων᾽ (ἴτ. 16)] Ἡσιόόδωι δὲ 
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χαὶ ᾿Αχουσίλεως ξύμπφησιν. οὕτω πολλαχόϑεν ὁμολογεῖται ὃ Ἔρως ἐν τοῖς 
πρεσβυτάτοις εἶναι. Μεὶ. Απθαροταβ Ὀΐορ. ΙΥ̓ 26. 

Ὀῖο ἀδτίροη Εταρτηθηίο οὶ ΜΟΥ ἢ. 2---81. θδζὰ Ῥμϊοάθιῃ ἀο ρἱοίβίθ 
42, 18 ν. 14; 48, 9 Ὁ. 15; 450, 12 ». 17; 68, 8 Ρ. 84; 92, 20. 24. Ρ. 48; 610, 8 Ρ. 48 
[ν 6]. 5. 504, 19]. 

Ιν. ΑΙ ΤΈΒΕ ΒΟΡΗΙΒΤΊΚ. 
1. Απιβηρ. 46, Π 401 Ὠἰπά. ἀρχὴν δὲ οὐδ᾽ εἰδέναι μοι δοχοῦσιν οὐδ᾽ 

αὐτὸ τοὔνομα τῆς φιλοσοφίας ὕπως εἶχε τοῖς “Ἕλλησι καὶ ὅτι ἠδύνατο οὐδ᾽ 
ὅλως τῶν περὶ ταῦτ᾽ οὐδέν. οὐχ Ἡρόδοτος Σόλωνα σοφιστὴν κχέχληχεν 
[129], οὐ Πυϑαγόραν πάλιν [ΤΥ 95]; οὐχ ᾿Ανδροτίων τοὺς ἑπτὰ σοφιστὰς προσ- 
εἰρηχε, λέγω δὴ τοὺς σοφούς, καὶ πάλιν αὖ Σωχράτη σοφιστὴν τοῦτον τὸν 
πάνυ; αὖϑις δ᾽ Ἰσοχράτης σοφιστὰς μὲν τοὺς περὶ τὴν ἔριν καὶ τοὺς ὡς ἂν 
αὐτοὶ φαῖεν διαλεχτιχούς [18,1], φιλόσοφον δ᾽ ἑαυτὸν χαὶ τοὺς ῥήτορας καὶ 
τοὺς περὶ τὴν πολιτιχὴν ἕξιν φιλοσόφους; ὡσαύτως ὁὲ καὶ τῶν τούτωι συγγε- 
νομένων ὀνομάζουσί τινες. οὐ Δυσίας Πλάτωνα σοφιστὴν καλεῖ καὶ πάλιν 

Αἰσχίνην; κατηγορῶν οὗτός γε, φαίη τις ἄν. αλλ᾽ οὐχ οἵ γε ἄλλοι κατηγο- 
οοὔντες ἐχείνων τῶν ἄλλων ὅμως ταὐτὸν τοῦτο προσειρήχασιν αὐτούς. ἔτι 
δ᾽ εἰ χαὶ Πλάτωνος ἐξῆν χατηγοροῦντα σοφιστὴν προσειπεῖν, τί τούτους γ᾽ 
ἂν εἴποι τις; ἀλλ᾽ οἶμαι χαὶ σοφιστὴς ἐπιεικῶς χοινὸν ἦν ὄνομα καὶ ἡ φιλο- 
σοφία τοῦτ᾽ ἠδύνατο φιλοκαλία τις εἶναι χαὶ διατριβὴ περὶ λόγους, καὶ οὐχ 

ὁ νῦν τρόπος οὗτος, ἀλλὰ παιδεία κοινῶς ... καὶ τὸν σοφιστὴν δοχεῖ μέν 
πως κακίζειν ἀεὶ καὶ ὃ γε δὴ μάλιστα ἐπαναστὰς τῶι ὀνόματι Πλάτων εἶναί 
μοι δοχεῖ. αἴτιον δὲ τούτου χαὶ τῶν πολλῶν αὐτὸν χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν ὑπερ- 
φρονῆσαι. φαίνεται δὲ καὶ ταύτηι εἰς ἅπασαν εὐφημίαν τῆι προσηγορίαι κε- 

25 χρημένος. ὃν γοῖν ἀξιοῖ σοφώτατον εἶναι ϑεὸν καὶ παρ᾽ ὧι πᾶν εἶναι τάλη- 

40 

ϑές, τοῦτον δὴ που ἱτέλεον σοφιστὴν κέχληχεν [Οταῖν!. 408 ΕἸ. 
2. ῬιμΑτ. ΒΌΡἢ. 281}. τὸ πρῶτον εὑρέϑη [πᾷϊη]. ὁ σοφιστής] νέων καὶ 

πλουσίων ἔμμισϑος ϑηρευτής . .. τὸ δὲ γε δεύτερον ἔμπορός τις περὶ τὰ τῆς 
ψυχῆς μαϑήματα.... τρίτον δὲ ρα οὐ περὶ τὰ αὐτὰ κάπηλος ἀνεφάνη; . -. καὶ 
τέταρτόν γε αὐτοπωλης περὶ τὰ μαϑήματα ἡμῖν... πέμπτον δὲ... τῆς γὰρ ἀγω- 
γιστικῆς περὶ λόγους ἦν τις ἀϑλητής, τὴν ἐριστιχὴν τέχνην ἀφωρισμένος... 
τὸ γε μὴν ἕχτον ἀμφισβητήσιμον μέν, ὅμως δ᾽ ἔϑεμεν αὐτῶι συγχωρήσαντες 
δοξῶν ἐμποδίων μαϑήμασιν περὶ ψυχὴν χαϑαρτὴν αὐτὸν εἶναι. 

8. ΑΒΙΒΤΟΤ, ΒΟΡΉ.. 6]. 1. 165521 ἔστι γὰρ ἡ σοφιστικὴ φαινομένη σοφία οὖσα 
δ᾽ οὔ, καὶ ὃ σοφιστὴς χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλ᾽ οὐχ οὔσης. 

14. ΡΒΕΟΤΑΘΟΟΙΑΞ. 

Α. ΠΕΒΕΝ ὉΝῸ ΤΕΉΗΒΕ. 

1. Θιοο. ΙΧ 50---ὃθ Πρωταγόρας ᾿Αρτέμωνος ἢ, ὡς ᾿ἀπολλόδωρος [τ. 40 546. 
καὶ Δείνων ἐν Περσικῶν [ἐν περσιχῶν ἐν Ῥ, ἐν περσιχοῖς ΒΕ; ΕῊΔ 11 90 
ἔγ. 6], Μαιανδρίου ᾿Αβδηρίτης, καϑά φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τοῖς Περὶ 
νόμων [ἴτ. 21 )ο88.}, ὃς χαὶ Θουρίοις νόμους γράψαι φησὶν αὐτόν᾽ ὡς δ᾽ Εὔπο- 
λις ἐν Κόλαξιν, Τήιος" φησὶ γάρ᾽ ᾿ἔνόοϑι μέν ἐστι Πρωταγόρας ὃ Τηιος᾽. 

οῦ 
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οὗτος χαὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος λόγους ἀναγινώσχοντες ἡρανίζοντο" καὶ Πλάτων 
ἐν τῶι Πρωταγόραι [3164] φησὶ βαρύφωνον εἶναι τὸν Πρόδικον. διήκουσε 
δ᾽ ὃ Πρωταγόρας δΔημοχρίτου. (ἐχαλεῖτὸ τε Σοφία, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν 
παντοδαπῆι ἱστορίαι [νρὶ. οὔδῃ 3. 871,6). χαὶ πρῶτος ἔφη δύο λόγους εἶναι ὃἱ 

ὅ περὶ παντὸς πράγματος ἀντιχειμένους ἀλλήλοις" οἷς καὶ συνηρώτα, σπερῶτος 

τοῦτο πράξας. ἀλλὰ καὶ ἤρξατόὸ που τοῦτον τὸν τρόπον" ἱπάντων --- ἔστιν᾽ 

(τ. 1. ἔλεγέ τε μηδὲν εἶναι ψυχὴν παρὰ τὰς αἰσϑήσεις, χαϑὰ καὶ Πλάτων 
φησὶν ἐν Θεαιτήτωι, καὶ πάντα εἶναι ἀληϑῆ. καὶ ἀλλαχοῦ δὲ τοῦτον ἤρξατο 
τὸν τρόπον᾽ ἱπερὶ μὲν ϑεῶν οὐχ ἔχω εἰδέναι οὔ ϑ᾽ ὡς εἰσὶν --- ἐνθρώ- 

10 πον᾽ [{τ. 4]. διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος ἐξεβλήθη πρὸς 52 
᾿Αϑηναίων" καὶ τὰ βιβλία αὐτοῦ κατέχαυσαν ἐν τῆι ἀγορᾶι ὑπὸ κήρυχε ἄνα- 
λεξάμενοι παρ᾽ ἑχάστου τῶν χεχτημένων. 

οὗτος πρῶτος μισϑὸν εἰσεπράξατο μνᾶς ἑκατόν᾽ καὶ πρῶτος μέρη χρό- 
γου διώρισε καὶ χαιροῦ δύναμιν ἐξ Ξέϑετο χαὶ λόγων ἀγῶνας ἐποιήσατο καὶ 

1 σοφίσματα τοῖς πραγματολογοῦσι προσήγαγε" καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὲς πρὸς 

τοὔνομα διελέχϑη καὶ τὸ γῦν ἐπιπολάζον γένος τῶν ἐριστιχῶν ἐγέννησεν" ἵνα 
χαὶ Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ" ᾿Πρωταγόρης τ᾽ ἐπίμεικτος ἐριζέμεναι εὖ εἰδώς᾿ 
εν 411. οὗτος καὶ τὸ Σωχρατικὸν εἶδος τῶν λόγων πρῶτος ἐχίνησε. καὶ 538 

τὸν ᾿Αντισϑένους λόγον τὸν πειρώμενον ἀποδειχνύειν, ὡς οὐχ ἔστιν ἀντελέ- 

20 γειν, οὗτος πρῶτος διείλεκται, καϑα φησι Πλάτων ἐν Εὐϑυδήμωι [286 Ὁ]. καὶ 

πρῶτος κατέδειξε τὰς πρὸς τὰς ϑέσεις ἐπιχειρήσεις, ὥς φησιν ᾿ἀρτεμίδωρος ὃ 

διαλεχτικὸς ἐν τῶι πρὸς Χρύσιππον. καὶ πρῶτος τὴν καλουμένην τύλην, ἐφ᾽ 
ἧς τὰ φορτία βαστάζουσιν, εὗρεν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τῶι περὲ ἴαι- 

δείας [ἴτ΄ 68 Ε1]' φορμοφόρος γὰρ ἦν, ὡς καὶ Ἐπίχουρός ποὺ φησι (8. 8. 869, 81), 
25 χαὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἤρϑη πρὸς Δημόκριτον [(. Δημοχρίτου νβὶ. 5. 869, 39] 

ξύλα δεδεκὼς ὀφϑείς. διεῖλέ τε τὸν λόγον πρῶτος εἰς τέτταρα, εὐχωλύν, 

ἐρώτησιν, ἀ ἀπόκρισιν, ἐντολήν" οἱ δέ, εἰς ἑπτά, διήγησιν, ἐρώτησιν, 51 

ἀπόκρισιν, ἐντολήν, ἀπαγγελίαν, εὐχωλύήν, κλῆσιν, οὺὑς καὶ πυϑμένας εἶπε 

λόγων. ᾿Αλκιδάμας δὲ [δ᾽ εἰς Βγναίθι] τέτταρας λόγους φησί, φάσιν, ἃ ἀπό- 
80 φασιν, ἐρώτησιν, προσαγόρευσιν. πρῶτον δὲ τῶν λόγων ἑαυτοῦ ἀνέγνω τὸν 

Περὶ ϑεῶν, οὗ τὴν ἀρχὴν ἄνω παρεϑέμεϑα᾽ ἀνέγνω δ᾽ ᾿Αϑήνησιν ἐν τῆι Εὐρι- 
πίδου οἰκίαι ἢ ἤν ὥς τινες, ἐν τῆι "Μεγακλείδου" ἄλλοι ἐν “Τυχείωι, μαϑητοῦ τὴν 

φωνὴν αὐτῶι χρήσαντος ᾿Αρχαγόρου τοῦ Θεοδότου. κατηγόρησε ὁ᾽ αὐτοῦ Πυ- 

ϑόδωρος Πολυζήλου, εἷς τῶν τετραχοσίων᾽" Ἀριστοτέλης δ᾽ Εὔαϑλόν φησιν 
85 [{τ΄. 61]. 

ἔστι δὲ τὰ σωιζόμενα αὐτοῦ βιβλία τάδε᾽ κα α Τέχνη ἐριστιχῶν, 59 
Περὶ πάλης, Περὶ τῶν μαϑημάτων, Περὶ πολιτείας, Περὶ φιλο- 
τιμίας, Περὶ ἀρετῶν, Περὶ τῆς ἐν ἀρχῆι καταστάσεως; Περὶ τῶν 
ἐν Ἅιδου, Περὶ τῶν οὐκ ὀρϑῶς τοῖς ἀνϑρώποις “πρασσομένων, 

40 Προστακτιχός, Δίχη ὑπὲρ μισϑοῦ, ἀντιλογιῶν α β. χαὶ ταῦτα μὲν 

αὐτῶι τὰ βιβλία. [Ὁὸγ ἴδ Ηρ βο τ θη δας μαἰζθηθ Καίΐδϊορ ἰβΆ νουοσθη. ΠῸΓ 

ν Υ] οροη6 ἰβὲ οἷπ Νομίγαρ, ἀογ (τὶ ἄθγ θηβργοομοηάθ Το] ἀθ8 Ασίβίοίοίθβ- 
Ῥίμαχ ἀοβ Ηρϑυοῖ ἢ. 140---181 Βοὶ Εοβο Ρ. 16) δυο δὰβ ἄδγ [ἐιτογαίαγ δ96- 

βοῃδρῆθ ΤἰτοΙ ναυϊαηΐοη οητ 

46 γέγραφε δὲ καὶ Πλάτων εἰς αὐτὸν διάλογον. φησὶ δὲ Φιλόχορος, [ἴτ. 168, 
ΕῊΟΘΊῚ 412] πλέοντος αὐτοῦ εἰς Σικελίαν τὴν ναῦν χκαταποντωθϑῆναι᾽ καὶ τοῦτο 

αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῶι Ἰξίονι [Δυϊροίαμτυ 410---8). ἔνιοι κατὰ τὴν ὁδὸν 
τελευτῆσαι αὐτόν, βιώσαντα ἔτη πρὸς τὰ ἐνενήχοντα. ᾿Απολλόδωρος [ἴτ. 41 980.} 50 

κε 
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δέ φησιν ἑβδομήκοντα, σοφιστεῦσαι δὲ τεσσαράκοντα χαὶ ἀχμάζειν κατὰ τὴν 
τετάρτην καὶ ὀγδοηκοστὴν ὀλυμπιάδα [4441]. ΕοΙρὶ ἘΡΙ τ τὴ ἀθ8 Ὀίορ. 

λέγεται δέ ποτε αὐτὸν ἀπαιτοῦντα τὸν μισϑὸν Εὔαϑλον τὸν μαϑητὴν 
ἐχείνου εἰπόντος ̓  ἀλλ᾽ οὐδέπω νίχην νενίχηχα᾽ εἰπεῖν ἡ ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἂν νικήσω, 
ὅτε ἐγὼ ἐνίχησα, λαβεῖν μὲ δεῖ" ἐὰν δὲ σύ, ὅτι σύ᾽ (ναὶ. 8. 512, 841. 

γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Πρωταγόρας ἀστρολόγος, εἰς ὃν καὶ Εὐφορίων 
ἐπικήδειον ἔγραψε" χαὶ τρίτος Στωιχὸς φιλόσοφος. 

2. ῬΗστΟΒΤΕ. Υ. ΒΟΡἢ. 1 10 [νρὶ. οὔθη 3. 369, 40] Π. δὲ ὁ ᾿Αβδηρίτης σο- 
φιστὴς καὶ Δημοκρίτου μὲν ἀχροατὴς οἴχοι ἐγένετο, ὡμίλησε δὲ καὶ τοῖς ἐκ 
Περσῶν μάγοις κατὰ τὴν Ξέρξου ἐπὶ τὴν Ἑλλαόα ἔλασιν. πατὴρ γὰρ ἦν αὐ- 
τῶι ΜΜαίανόρος πλούτωι χατεσχευνασμένος παρὰ πολλοὺς τῶν ἐν τῆι Θραΐίχηι, 

ὀεξάμενος δὲ καὶ τὸν Ξέρξην οἰκίαι τε καὶ δώροις τὴν ξυνουσίαν τῶν μάγων 
τῶι παιδὶ παρ᾽ αὐτοῦ εὕρετο. οὐ γὰρ παιδεύουσι τοὺς μὴ Πέρσας Πέρσαι 
μάγοι, ἣν μὴ ὁ βασιλεὺς ἐφῆι. τὸ ὁὲ ἀπορεῖν φάσκειν, εἴτε εἰσὶ ϑεοὶ εἴτε 
οὐχ εἰσί, δοχεῖ μοι Π΄. ἐκ τῆς Περσικῆς παιδεύσεως παρανομῆσαι" μάγοι γὰρ 
ἐπιϑειάζουσι μὲν οἷς ἀφανῶς δρῶσι, τὴν δὲ ἐχ φανεροῦ ὁόξαν τοῦ ϑείου χατα- 
λύουσιν οὐ βουλόμενοι δοχεῖν παρ᾽ αὐτοῦ δύνασϑαι. διὰ μὲν δὴ τοῦτο πά- 
σης γῆς ὑπὸ ᾿Αϑηναίων ἠλάϑη ὡς μέν τινες, χριϑείς, ὡς δὲ ἐνίοις δοκεῖ, ψήφου 
ἐπενεχϑείσης μὴ χριϑέντι. νήσους δὲ ἐξ ἠπείρων ἀμείβων καὶ τὰς ᾿Αϑηναίων 
τριήρεις φυλαττόμενος πάσαις ϑαλάτταις ἐνεσπαρμένας κατέδυ πλέων ἐν ἀχα- 
τίωι μικρῶι. τὸ δὲ μισϑοῦ διαλέγεσϑαι πρῶτος εὕρε, πρῶτος δὲ παρέδωχεν 
Ἕλλησι, πρᾶγμα οὐ μεμπτόν" ἅ γὰρ σὺν δαπάνηι σπουδάζομεν, μᾶλλον ἀσπα- 

ξζόμεϑα τῶν προῖχα. γνοὺς δὲ τὸν Πρωταγόραν ὃ Πλάτων σεμνῶς μὲν ἑρμη- 

νεύοντα, ἐνυπτιάζοντα δὲ τῆι σεμνότητι καί που χαὶ μαχρολογώτερον τοῦ 
συμμέτρου, τὴν ἰδέαν αὐτοῦ μύϑωι μαχρῶι ἐχαρακχτήρισεν. (Ζὰ ὃ 2 γνρ]. θοΐποι 
5. 511, 39]. 

8. ΗΈβϑύση. Οπομηδίοὶ. θοὶ β6}0]. ΡΙ δέ. τορ. 6000 [νρὶ. Βαϊ, 1] Π. ᾿Αρτέ- 
μωνος ᾿Αβδηρίτης. οὗτος φορτοβαστάκχτης ἦν, ἐντυχὼν δὲ Δημοχρίτωι ἐφιλο- 
σόφησε καὶ ἐπὶ ῥητορείαν ἔσχε. καὶ πρῶτος λόγους ἐριστικοὺς εὗρε καὶ μισϑὸν 
ἔπραξε τοὺς μαϑητὰς μνᾶς Ὁ. διὸ καὶ ἐπεχλήϑη Δόγος. τούτου μαϑητὴς 
Ἰσοχράτης ὃ ῥήτωρ καὶ Πρόδικος ὃ Κεῖος. ἐκαύϑη δὲ τὰ τούτου βιβλία ὑπ᾽ 
᾿Αϑηναίων. εἶπε γάρ᾽ περὶ ϑεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι --- ὡς οὐκ εἰσίν [ἴτ. 4]. 
ἔγραψε δὲ εἰς αὐτὸν ὁ Πλάτων διάλογον. πλέοντος δὲ αὐτοῦ εἰς Σικελίαν ἐτε- 
λεύτησε ναναγήσας ἐτῶν ἐνενήκοντα, σοφιστεύσας ἔτη τεσσαράχοντα. 

4. Ευβεβ. Οἤγοη, Ηΐου. Εἰπγὶρίἀο8.... οἴαγιιδ παδούμν οὐ Ῥ. 8ορἠ δία ομῖν8 
ἰδγοβ ἀδογείο ριδῖϊοο Αἰιοπΐθηϑο8β οοηιθιϑϑδογιηέ ΟἹ. 84, 1 οὐοῦ 2 [444. 448]. 
Αρυ, ΕἸοτ. 18 Ῥ, φιρὶ 8ορ)ιϊδία γμϊξ ἴοπσα τηνι ιβοῖιι8 οὐ οὐρὰ ργίηεϊβ γἠοίογίοαθ 
γερογίογδιιϑ ρογζαοιμιάιι8, Τοηιοογ ὶ ρ᾿ψϑιοὶ οἷυϊδ αογμαουι8 (πᾶς οἱ διιρρεάϊίαία 

ἀοοίγίπα 688), εἰρι Ῥγοίασογαν, αἰδγεξ οὐηὶ ϑμ0 δἰδὲ ἀἰϑοίριιϊο Ἀὐμαΐδϊο νπογοθάθηι... 
40 ρερίσίδ8ε οἷο. αὶ. 8. δὅ20, δ παπᾶ οὔσῃ Ζ. 8---ὅ. 

5. Ρυμτο Ρχοίϑρ. 811 Β [βθθῆθ ὑπὶ 481] Ῥτοίαροτγάβ: ἐγὼ οὖν τούτων [ἄθγ 
γοτκδρρίθῃ ϑορβιἠβίοῃ το ΟΥΡΒΘα8] τὴν ἐναντίαν ἅπασαν ὁδὸν ἐλήλυϑα, καὶ 
ὁμολογῶ τε αοφιστὴς εἶναι καὶ παιδεύειν ἀνϑρώπους... Ὁ χαίτοι πολλά γε ἔτη 

ἤδη εἰμὲ ἐν τῆι τέχνηι" χαὶ γὰρ καὶ τὰ ξύμπαντα πολλά μοί ἐστιν" οὐδενὸς 
ὅτου οὐ πάντων ἂν ὑμῶν χαϑ᾽ ἡλικίαν πατὴρ εἴην... 818... ὦ νεανίσχε, 
ἔσται τοίνυν σοι, ἐὰν ἐμοὶ συνῆις, ἧι ἄν ἡμέραι ἐμοὶ ΡΘΕΝ ἘΒα ἀπιέναι οἴχαδε 
βελτίονι γεγονότι χαὶ ἐν τῆι ὑστεραίαι ταὐτὰ ταῦτα" καὶ ἑκάστης ἡμέρας ἀεὶ 
ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι... 818 Εἰ οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους" 

Ὠΐθ9168, Εταρτα, ἃ. Ὑότσθοκτ. 838 

»» 

2 
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τὰς γὰρ τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄχοντας πάλιν αὖ ἄγοντες ἐμβάλλουσιν 
εἰς τέχνας, λογισμούς τε χαὶ ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν διδά- 
σχοντες (χαὶ ἅμα εἰς τὸν Ἱππίαν ἀπέβλεψεν), παρὰ δ᾽ ἐμὲ ἀφιχόμενος μαϑή- 
σεται οὐ περὶ ἄλλου του ἢ περὶ οὗ ἥχει. τὸ δὲ μάϑημὰ ἐστιν εὐβουλία περὶ τῶν 
οἰχείων, ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰχίαν διοικοῖ, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, 
ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος ἂν εἴη χαὶ πράττειν χαὶ λέγειν... 801. 
Δοχεῖς γάρ μοι λέγειν τὴν πολιτικὴν τέχνην καὶ ὑπισχνεῖσϑαι ποιεῖν ἄνδρας 
ἀγαϑοὺς πολίτας. - Αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτό ἐστιν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, τὸ 
ἐπάγγελμα ὃ ἐπαγγέλλομαι. 849Α σύ γ᾽ ἀναφανδὸν σεαυτὸν ὑποκχηρυξά- 
μενος εἰς πάντας τοὺς “Ἕλληνας σοφιστὴν ἐπονομάσας σεαυτὸν ἀπέφηνας παι- 
ὀεύσεως καὶ ἀρετῆς διδάσκαλον, πρῶτος τούτου μισϑὸν ἀξιώσας ἄρνυσϑαι. 

6. Ριμάτο σοί. 8288 (Ῥτοίδρ. βρυοῃῦ διὰ ταῦτα χαὶ τὸν τρόπον τῆς 
πράξεως τοῦ μισϑοῦ τοιοῦτον πεποίημαι" ἐπειδὰν γάρ τις παρ᾽ ἐμοῦ μάϑηι, 
ἐὰν μὲν βούληται, ἀπέδωχεν ὃ ἐγὼ πράττομαι ἀργύριον" ἐὰν δὲ μή, ἐλϑὼν 
εἰς ἱερὸν ὀμόσας, ὅσου ἄν φῆι ἄξια εἶναι τὰ μαϑήματα, τοσοῦτον χκατέϑηκε. 

Ἴ. -ττ τ 829Β Π. δὲ ὅδε ἱχανὸς μὲν μαχροὺς λόγους καὶ καλοὺς 
εἰπεῖν, ὡς αὐτὸ δηλοῖ, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐρωτηϑεὶς ἀποχρίνασϑαι χατὰ βραχὺ 
χαὶ ἐρόμενος περιμεῖναί τε χαὶ ἀποόέξασϑαι τὴν ἀπόχρισιν, ἅ ὀλίγοις ἐστὶ 
παρεσχευασμένα. Υεὶ. 3844. 

8. --- Μοποη 91 Ὁ. οἶδα γὰρ ἄνδρα ἕνα Πρωταγόραν πλείω χρήματα χτη- 
σάμενον ἀπὸ ταύτης τῆς σοφίας ἢ Φειδίαν... (Ε) Πρωταγόρας δὲ ἄρα ὅλην 
τὴν Ἑλλάδα ἐλάνϑανεν διαφϑείρων τοὺς συγγιγνομένους καὶ μοχϑηροτέρους 
ἀποπέμπων ἢ παρελάμβανεν πλεῖν ἢ τετταράκοντα ἔτη. οἶμαι γὰρ αὐτὸν 
ἀποϑανεῖν ἐγγὺς καὶ ἑβδομήχοντα ἔτη γεγονότα τετταράκοντα δὲ ἐν τῆι τέχνηι 
ὄντα. καὶ ἐν ἅπαντι τῶι χρόνωι τούτωι ἔτι εἰς τὴν ἡμέραν ταυτηνὶ εὐδοκιμῶν 
οὐδὲν πέπαυται. 

9, --- ΗΕἰρρ. πιαὶ. 282 ΠΕ; (ΕἸ ρρῖδβ βργίομξ, 5. ὁ. 19) ἀφικόμενος δέ ποτε εἰς 
Σικελίαν Πρωταγόρου αὐτόϑι ἐπιδημοῦντος καὶ εὐδοχιμυῦντος χαὶ πρεσβυτέ- 
ρου ὄντος πολὺ νεώτερος ὧν χτλ. 

10. Ρυῦστ. Ῥοτγίοὶ. 86 πεντάϑλου γάρ τινος ἀχοντίωι πατάξαντος Ἐπίτι- 
μον τὸν Φαρσάλιον ἀχουσίως χαὶ κτείναντος ἡμέραν ὅλην ἀναλῶσαι [ὈοΥΙΚΙ68] 
μετὰ Πρωταγόρου διαποροῦντα, πότερον τὸ ἀκόντιον ἢ τὸν βαλόντα μᾶλλον 
ἢ τοὺς ἀγωνοθέτας κατὰ τὸν ὀρϑότατον λόγον αἰτίους χρὴ τοῦ πάϑους 
ἡγεῖσϑαι. αὶ. Απάρβοι (οίγ. β. 

11. ΑΥ̓ΒΕΝ. 2188 ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐν τῶι ᾿ Πρωταγόραι᾽ διάλογος μετὰ 
τὴν Ἱππονίχου τελευτὴν γενόμενος παρειληφότος ἤδη τὴν οὐσίαν Καλλίου, τοῦ 
Πρωταγόρου (μέμνηται) παραγεγονότος τὸ δεύτερον οὐ πολλαῖς πρότερον 
ἡμέραις [809 Ὁ]. ὁ δ᾽ Ἱππόνικος ... τέϑνηχε δὲ πρὸ τῆς ἐπ᾽ ᾿Αλχαίου [421] 
διδασχαλίας τῶν Εὐπόλιδος Κολάχων οὐ πολλῶι χρόνωι χατὰ τὸ εἰκός [Ὁ οἱ 
ῬοἸέαπι 424]... ἐν οὖν τούτωι τῶι ὁράματι Εὔπολις τὸν Πρωταγόραν ὡς ἐπι- 

δημοῦντα εἰσόγει [8. 3. 611,42], ᾿Αμειψίας δ᾽ ἐν τῶι Κόννωι δύο πρότερον ἔτεσιν 
διδαχϑέντι [423] οὐ καταριϑμεῖ αὐτὸν ἐν τῶι τῶν φροντιστῶν χορῶι" δῆλον οὖν 
ὡς μεταξὺ τούτων τῶν χρόνων παραγέγονεν. ΧΙ δ05 Ε'᾽ ἀλλὰ μὴν οὐ δύνανται 
Πάραλος καὶ Ξάνϑιππος οἱ Περικλέους υἱοὶ Πρωταγόραι διαλέγεσϑαι, ὅτε {τὸ 

δεύτερον ἐπεδήμησε ταῖς ᾿Αϑήναις, οἱ (πέμπτωι) ἔτει πρότερον τελευτήσαντες 

τῶι λοιμῶι. Υρ). Ευβτατη. δ41, ὅ8 ἐμφαίνειν Εὐὔπολις λέγεται τὸν φυσιχὸν 
Πρωταγόραν διακωμωιδῶν ἐν τῶι ᾿ὃς ἀλαζονεύεται μὲν ἁλιτήριος περὶ τῶν 
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μετεώρων, τὰ δὲ χαμᾶϑεν ἐσϑίει᾽ [ἴτ. 1460 Κοοκ.). Υὶ. [τ. 141 πίνειν γὰρ 
αὐτὸν [Κ4}}188] Πρωταγόρας ἐχέλευ᾽, ἵνα πρὸ τοῦ χυνὸς τὸν πνεύμον᾽ ἔκχ- 
χλυστον φορῆι᾽. 

12. βΈχτ. δᾶν. τι. ΓΧ δὅ5. δὅ6 συμφέρεται δὲ τούτοις τοῖς ἀνόράσι [ἘΠ ΘΕΊΘΓΟΒ, 
Πίαροταβ, Ῥυοάϊκοβ, Κυϊδ8) χαὶ Θεόδωρος ὁ ἄϑεος χαὶ κατά τινας Π. ὁ 
᾿Αβδηρίτης ... ῥητῶς που γράψας" ἱπερὶ δὲ ϑεῶν οὔτε εἰ εἰσὶν οὔϑ᾽ ὁποῖοί 
τινές εἰσι δύναμαι λέγειν" πολλὰ γάρ ἐστι τὰ χωλύοντά με {{τ.4]. παρ᾽ ἣν αἰτίαν 
ϑάνατον αὐτοῦ χκαταψηφισαμένων τῶν ᾿Αϑηναίων διαφυγὼν καὶ χατὰ ϑάλατ- 
ταν πταίσας ἀπέϑανεν. μέμνηται δὲ ταύτης τῆς ἱστορίας καὶ Τίμων ὃ Φλιά- 
σιος ἐν τῶι δευτέρωι τῶν Σίλλων [ἴτ. 8] ταῦτα διεξερχόμενος" 

ὡς καὶ μετέπειτα σοφιστῶν 

οὔτ᾽ ἀλιγυγλώσσωι οὔτ᾽ ἀσχόπωι οὔτ᾽ ἀκυλίστωι 
Πρωταγόρηι. ἔϑελον δὲ τέφρην συγγράμματα ϑεῖναι, 
ὅττι ϑεοὺς κατέγραψ᾽ οὔτ᾽ εἰδέναι οὔτε δύνασϑαι 
ὁπποῖοί τινές εἰσι καὶ οἵ τινες ἀϑρήσασϑαι, 
πᾶσαν ἔχων φυλακὴν ἐπιειχείης. τὰ μὲν οὔ οἱ 
χραϊσμησ᾽, ἀλλὰ φυγῆς ἐπεμαίετο, ὄφρα μὴ οὕτως 
Σωχρατικὸν πίνων ψυχρὸν ποτὸν αἰδα δύσηι. 

18. Ῥηιλτ. Οτδίν!. 386) ὥσπερ Π]. ἔλεγεν λέγων πάντων χρημάτων 
μέτρον εἶναι ἄνϑρωπον [ἴτ. 1], [3864.} ὡς ἄρα οἷα μὲν ἂν ἐμοὶ φαίνηται 
τὰ πράγματα εἶναι, τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί" οἷα δ᾽ ἂν σοί, τοιαῦτα δὲ σοί. 

14. ΒΈχτ. Ῥγιτα. Β. 1210}. χαὶ ὁ Π. δὲ βούλεται πάντων χρημάτων 
εἶναι μέτρον τὸν ἄνϑρωπον τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ 
ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν [ἴτ. 1], μέτρον μὲν λέγων τὸ κριτήριον, χρημάτων 
δὲ τῶν πραγμάτων, ὡς δυνάμει φάσχειν πάντων πραγμάτων κριτήριον εἶναι τὸν 
ἄνϑρωπον, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν͵ 
χαὶ διὰ τοῦτο τίϑησι τὰ φαινόμενα ἑχάστωι μόνα καὶ οὕτως εἰσάγει τὸ πρὸς 
τι... φησὶν οὖν ὃ ἀνὴρ τὴν ὕλην ῥευστὴν εἶναι, ῥεούσης δὲ αὐτῆς συνεχῶς 
προσϑέσεις ἀντὶ τῶν ἀποφορήσεων γίγνεσϑαι χαὶ τὰς αἰσϑήσεις μεταχοσμεῖ- 
σϑαί τε καὶ ἀλλοιοῦσϑαι παρά τε ἡλικίας καὶ παρὰ τὰς ἄλλας κατασχευὰς 
τῶν σωμάτων. λέγει δὲ καὶ τοὺς λόγους πάντων τῶν φαινομένων ὑποχεῖ- 
σϑαι ἐν τῆι ὕληι, ὡς δίνασϑαι τὴν ὕλην ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῆι πάντα εἶναι ὅσα 
πᾶσι φαίνεται. τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἄλλοτε ἄλλων ἀντιλαμβάνεσϑαι παρὰ τὰς 
διαφόρους αὐτῶν διαϑέσεις" τὸν μὲν γὰρ χατὰ φύσιν ἔχοντα ἐχεῖνα τῶν ἐν 
τῆι ὕληι “καταλαμβάνειν ἅ τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσι φαίνεσϑαι δύναται, τοὺς δὲ 
παρὰ φύσιν ἃ τοῖς παρὰ φύσιν. χαὶ ἤδη παρὰ τὰς ἡλικίας χαὶ κατὰ τὸ 
ὑπνοῦν ἢ ἐγρηγορέναι “καὶ χαϑ᾽ ἕχαστον εἶδος τῶν διαϑέσεων ὃ αὐτὸς λόγος. 
γίνεται τοίνυν χατ᾽ αὐτὸν τῶν ὄντων κριτήριον ὃ ἄνϑρωπος. πάντα γὰρ τὰ 
φαινόμενα τοῖς ἀνϑρώποις καὶ ἔστιν, τὰ δὲ μηδενὶ τῶν ἀνϑρώπων φαινόμενα 

οὐδὲ ἔστιν. ὁρῶμεν οὖν ὅτι χαὶ περὶ τοῦ τὴν ὕλην ῥευστὴν εἶναι καὶ περὶ 
τοῦ τοὺς λόγους τῶν φαινομένων πάντων ἐν αὐτῆι ὑποχεῖσϑαι δογματίζει, 
ἀδήλων ὄντων καὶ ἡμῖν ἐφεχτῶν. 

15. --- ΥΙἜ 889 πᾶσαν μὲν οὖν φαντασίαν οὐκ ἂν εἴποι τις ἀληϑῆ διὰ 
τὴν περιτροπήν, καϑὼς ὅ τε Δημόχριτος [8. 388, 13. 28] καὶ ὁ Πλάτων ἄντι- 
λέγοντες τῶι Πρωταγόραι ἐδίδασχον" εἰ γὰρ πᾶσα φαντασία ἐστὶν ἀληϑής, 
χαὶ τὸ μὴ πᾶσαν φαντασίαν εἶναι ἀληϑῆ, κατὰ φαντασίαν ὑφιστάμενον, ἔσται 
ἀληϑές, καὶ οὕτω τὸ πᾶσαν φαντασίαν εἶναι ἀληϑὴ γενήσεται ψεῦόος. 

10. Ηξαν. ἱπτῖβ. 9 [0, 653] ὅρος καὶ κρίσις τῶν πραγμάτων ὃ ἄνϑρωπος 
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ὅ16 14. ῬΡΒΟΤΑΘΟΒΑΞ 

χαὶ τὰ μὲν ὑποπίπτοντα ταῖς αἰσϑήσεσιν ἔστι πράγματα, τὰ δὲ μὴ ὑποπί- 
πτοντὰ οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς οὐσίας. Υεὶ. Μοιχοάον, ἔτ. 1, 8. 418. 

11. Απιβυ. Μοίδρῃη. Θ 8. 104154 οὔτε γὰρ ψυχρὸν οὔτε ϑερμὸν οὔτε 
γλυχὺ οὔτε ὅλως αἰσϑητὸν οὐϑὲν ἔσται μὴ αἰσϑανόμενον' ὥστε τὸν Πρωτα- 
γόρου λόγον συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς. 

18, ΤΈΒΤΟΙΣ,. ἄδ δηΐπὶ. 15 (βίῳ ἀθὺ ββοοϊθ ἴῃ ἀθγ Βγαβδὺ πδοὺὴ Οἱΐδέ νοῖ 

ἘπΡ, ἔν. 105, 8) δέΐανε Ῥ., οἴΐαηι Αροϊοάονιϑ, εἰΐαηι Οπνῳψδῖρριβ παδο βαρίμηϊ. 
19. Ακιβυ, Μοίδρῃ. Γ 4. 1001518 ἔτε εἰ ἀληϑεῖς αἱ ἀντιφάσεις ἅμα χατὰ 

τοῦ αὐτοῦ πᾶσαι, δῆλον ὡς ἅπαντα ἔσται ἕν. ἔσται γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ τριήρης 
καὶ τοῖχος καὶ ἄνϑρωπος, εἰ χατὰ παντὸς τι ἢ χαταφῆσαι ἢ ἀποφῆσαι ἐνδέ- 
χεται, χαϑάπερ ἀνάγχη τοῖς τὸν Πρωταγόρου λέγουσι λόγον. εἰ γάρ τωι 
δοχεῖ μὴ εἶναι τριήρης ὁ ἄνϑρωπος, ὁῆλον ὅτι οὐχ ἔστι τριήρης ὥστε καὶ 
ἔστιν, εἴπερ ἡ ἀντίφασις ἀληϑής. αὶ. δ. 1009 8. 

20. Ογμεν. δ. ΥἹ 65 Ρ. ΤΤΤΡ. “Ἕλληνές φασι Πρωταγόρου προχατάρξαν- 
τος, παντὶ λόγωι λόγον ἀντικείμενον παρεσχευάσϑαι. ὅ8εκ. ΘΡ. 88, 48 Ρ. αἱὲ 
ἂς οπυὶ γὸ ὑπ μἰγαμέχιιο ραγίοηι αἰϑρμξαγὶ Ῥο886 δὰ αὐφιὸ εἰ ὧδ ἤαὸ ἔρβα, απ 
ΟἸΗΒ γὲβ ἐθ μἰγαθέχιια ραγίοηι αἰδρι αδι δ δὲς, 

21. Απιβυ. Βηθο, Β 24, 1402528 καὶ τὸ τὸν ἥττω δὲ λόγον χρείττω 
ποιεῖν τοῦτ᾽ ἐστίν. χαὶ ἐντεῦϑεν δικαίως ἐδυσχέραινον οἱ ἄνϑρωποι τὸ Πρω- 
ταγόρου ἐπάγγελμα" ψεῦδός τε γάρ ἐστιν καὶ οὐκ ἀληϑὲς ἀλλὰ φαινόμενον 
εἰχός, καὶ ἐν οὐδεμιᾶι τέχνηι ἀλλ᾽ ἐν ῥητορικῆι καὶ ἐριστιχῆι. ΘΤΈΡΗ. ΒΥΖ. 8. Υ. 
Ἂβδηρα: Π., ὃν Εὔδοξος ἱστορεῖ τὸν ἥσσω καὶ χρείσσω λόγον πεποιηκέναι 
καὶ τοὺς μαϑητὰς δεδιδαχέναι τὸν αὐτὸν ψέγειν καὶ ἐπαινεῖν. 

22. Ῥιμάτο Ῥχοί. 3880) ρ᾽ οὖν... ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀγαϑά, ἅ ἐστιν ὠφέλιμα 
τοῖς ἀνϑρώποις; --- Καὶ ναὶ μὰ Δι᾽, ἔφη [Ῥτοῦ], χἂν μὴ τοῖς ἀνθρώποις ὠφέ- 
λιμα ἧι, ἔγωγε χαλῶ ἀγαϑά. 834Α πότερον... λέγεις, ὦ Πρωταγόρα, ἅ μηδενὶ 
ἀνθρώπων ὠφέλιμα ἐστιν, ἢ ἃ μηδὲ τὸ παράπαν ὠφέλιμα; καὶ τὰ τοιαῦτα 
σὺ ἀγαϑὰ καλεῖς; -- Οὐδαμῶς, ἔφη" ἀλλ᾽ ἔγωγε πολλὰ οἶδ᾽ ἃ ἀνθρώποις μὲν 
ἀνωφελῆ ἐστι, χαὶ σιτία καὶ ποτὰ καὶ φάρμαχα καὶ ἄλλα μυρία, τὰ δὲ γε 
ὠφέλιμα" τὰ δὲ ἀνϑρώποις μὲν οὐδέτερα ἵπποις δέ χτλ. αὶ. ἨθτΑΚΙΪς ἔτ, 61. 
Θθοκτ. ἔν. 112, Ὀίϑιοχ. 1 (8. 6. 88). 

28. Ῥεᾶτο ΤὨθδθί, 162 ἢ [Ρτοΐδρ. βρυίοι!} εὖ γενναῖοι παῖδές τε καὶ γέ- 
ροντες, δημηγορεῖτε συγκαϑεζόμενοι ϑεούς τε εἰς τὸ μέσον ἄγοντες, οὗς ἐγὼ 
ἔχ τε τοῦ λέγειν χαὶ τοῦ γράφειν περὶ αὐτῶν ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν, 
ἐξαιρῶ" Ὃιο. ἃ. πεῖ, ἄθοσ. 1 24, 68 Αδαἀονἐέοδ φυΐάοηι Ῥ. ... Βορ᾿ιβέοβ ἑδριρονῖδει 
ἐΠΠ 5 υεἱ Ἠιασῖηνιϑ, οὐθὶ ἵν ῬΥϊποὶρὶο ἰὐδγὲ δὶς ρμοϑιυιδδεξ “ἀς ἀὐυὶδ πεσε πἰ 
ϑὲηΐ πεφιο εὐ πο δἰηπὲ ἤαϑεο ἀΐοονε᾽, Απιονδηδίνιι ἐνιϑϑιι ἰγδε αὐχιοα ἀητὸ 
ἐ8ὲ οαἰεγηι αι ᾿ἰδγίχιιο οἴμιθ ἴηι οοπέϊομε οονεδιιδέϊ, 12, 29 [Ὁ. 885] Ῥ. σφι 8ε8ὲ 

ηεσαΐ ονιῖηο ἀὁ ἀεὶθ παϑεγε ψιοὰ ᾿ἰφιοαὶ δέ πον δὲ χιαΐεϑυε δἰ φωϊοημαηὶ 
υἱαείμν ἀὲ παΐμγα ἀδογίρη ϑιδρίοαγὶ. ΑὖὐΒδ ἄθτβ. Θυο]θ ῬΈιον. ἀ6 Ρῥἰθί. ο. 22 
ν. 896. ἢ τοὺς ἄγνωστον εἴ τινές εἰσι ϑεοὶ λέγοντας ἢ ποῖοί τινές εἰσιν. 
Ῥιοσεν. ν. Οἰποδπᾶα (Βιϊ. Οονν. Ηεὶ]. ΧΧῚ 898 ἔν. δθα 1) Π. δὲ ὁ ᾿Αβδηρείτης 
τῆι μὲν δυνάμει τὴν αὐτὴν ἤνενχε Διαγόραι δόξαν, ταῖς λέξεσι δὲ ἑτέραις 
ἐχρήσατο, ὡς τὸ λείαν ἰταμὸν αὐτῆς ἐχφευξούμενος. ἔφησε γὰρ μὴ εἰδέναι, εἰ 
ϑεοί εἴσιν. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν τὸ αὐτὸ τῶι λέγειν εἰδέναι ὅτι μὴ εἰσίν. Υ αἱ. ἔν. 4. 

24. Ῥσλτο Οτδῖ. 391 ΒΟ (βϑοκγ. σὰ Ἠουπιοβ Θ}68) εἰσὲ δὲ οὗτοι οἱ σοφισταί, 
οἷσπερ καὶ ὃ ἀδελφὸς σου Καλλίας πολλὰ τελέσας χρήματα σοφὸς δοκεῖ εἶναι. 
ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐγχρατὴς εἶ τῶν πατρώιων, λιπαρεῖν χρὴ τὸν ἀδελφὸν καὶ 



1οὸ 

1ὅ 

20 

Α. 16--9, ΓΕΗΕ. δ17 

δεῖσϑαι αὐτοῦ διδάξαι σε τὴν ὀρϑότητα [πᾷ]. τῶν ὀνομάτων] περὶ τῶν 
τοιούτων ἣν ἔμαϑεν παρὰ Πρωταγόρου. -- Ἃτοπος μεντἂν εἴη μου, ὦ Σώ- 
χρατες, ἡ δέησις, εἰ τὴν μὲν ἀλήϑειαν τὴν Πρωταγόρον ὅλως οὐχ ἀποδέχο- 
μαι, τὰ δὲ τῆι τοιαύτηι ἀληϑείαι ῥηθέντα ἀγαπώιην ὡς του ἄξια. [ὈδηΔοἢ 
βίδηᾶθπ αἴθ ὈΒ]]οΙορίβομοη Εγοτίοσιπροη νοῦ ἱπ ἄογ ᾿4λήϑεια.) 

25. --- Ῥχοί. 3394. ἡγοῦμαι ... ἐνόρὲ παιδείας μέγιστον μέρος εἶναι 
περὶ ἐπῶν δεινὸν εἶναι" ἔστιν δὲ τοῦτο τὰ ὑπὸ τῶν ποιητῶν λεγόμενα 

οἷόν τ᾽ εἶναι συνιέναι ἅ τε ὀρϑῶς πεποίηται χαὶ ἃ μή, καὶ ἐπίστασϑαι διε- 
λεῖν τε χαὶ ἐρωτώμενον λόγον δοῦναι. Ἑοϊὶρσὺ ἄϊθ ἘγΚΙβταπρ 65 ϑχηοπίαοδ. 
ὅκομ. γάτιο. 148 6. Κίοτπ Ὀ80ἢ ἢ. 468 Π. ἐποποιοῦ τινος αὐτὸν βλασφημοῦντος 
ἐπὶ τῶι “μὴ ἀποδέχεσϑαι. τὰ ποιήματα αὐτοῦ “ὠτᾶν, ἔφη, χρεῖττόν μοί ἐστι 
χκαχῶς ἀκούειν ὑπὸ σοῦ ἢ τῶν σῶν ποιημάτων ἀχούειν᾽. 

26. Ῥυτ. Ῥῃαράν. 266} ἢ. [Βοκυ. ππᾶ Ῥμῃδρᾶγ) προοίμιον μὲν οἷααι 
πρῶτον ὡς δεῖ τοῦ λόγου λέγεσϑαι ἐν ἀρχῆι᾽ ταῦτα λέγεις (ἡ γάρ!) τὰ χομψὰ 
τῆς τέχνης; --- Ναί. --- Δεύτερον δὲ δὴ διήγησίν τινα μαρτυρίας τ᾽ ἐπ᾽ 
αὐτῆι, τρίτον τεχμήρια, τέταρτον εἰκότα" καὶ πίστωσιν οἶμαι καὶ ἐπι- 
πίστωσιν λέγειν τὸν γε βέλτιστον λογοδαίδαλον Βυζάντιον ἄνόρα. -- Τὸν 
χρηστὸν λέγεις Θεόδωρον; --- Τί μήν; καὶ ἔλεγχόν γε χαὶ ἐπεξέλεγχον 
ὡς ποιητέον ἐν κατηγορίαι τε καὶ ἀπολογίαι. τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον 

Εὐηνὸν ἐς μέσον οὐκ ἄγομεν, ὃς ὑποδήλωσίν τε πρῶτος ηὗρεν καὶ παρε- 
παίνους; οἱ δ᾽ αὐτὸν καὶ παραψόγους φασὶν ἐν μέτρωι λέγειν μνήμης 
χάριν" σοφὸς γὰρ ἁνήρ. Τεισίαν δὲ Γοργίαν τε ἐάσομεν εὕδειν, οἱ πρὸ 
τῶν ἀληϑῶν τὰ εἰχότα εἶδον ὡς τιμητέα μᾶλλον, τὰ τε αὖ σμικρὰ μεγάλα 
χαὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ φαίνεσϑαι ποιοῦσιν διὰ ῥώμην λόγον, χαινά τε ἀρχαίως 
τά τ᾽ ἐναντία καινῶς, συντομίαν τε λόγων καὶ ἄπειρα μήχη περὶ πάντων 
ἀνηῦρον; ταῦτα δὲ ἀχούων ποτέ μου Πρόδικος ἐγέλασεν, χαὶ μόνος αὐτὸς 
ηὑρηκέναι ἔφη ὧν δεῖ λόγων τέχνην" δεῖν δὲ οὔτε μαχρῶν οὔτε βρα- 
χέων ἀλλὰ μετρίων. --- Σοφώτατὰά γε, ὦ Πρόδικε. --- Ἱππίαν δὲ οὐ λέ- 
γομεν; οἶμαι γὰρ ἂν σύμψηφον αὐτῶι καὶ τὸν Ἠλεῖον ξένον γένεσϑαι. --- Τί 
δ᾽ οὔ; --- Τὰ δὲ Πώλου πῶς φράσωμεν αὖ μουσεῖα λόγων, ὡς διπλασιο- 
λογίαν καὶ γνωμολογίαν καὶ εἰχονολογίαν, ὀνομάτων τε Δικυμνι- 
εἰων, ἃ ἐκείνωι ἐδωρήσατο πρὸς ποίησιν εὐεπείας; -- Πρωταγόρεια δέ, 
οὐ Σώχρατες, οὐκ ἦν μέντοι τοιαῦτ᾽ ἄττα; -- ΟὈρϑοέπειά γέ τις, ὦ παῖ, 
χαὶ ἄλλα πολλὰ καὶ χαλά. τῶν γε μὴν οἰχτρογόων ἐπὶ γῆρας καὶ πενίαν 
ἑλχομένων λέγων κεκρατηκέναι τέχνηι μοι φαίνεται τὸ τοῦ Χαλκηδονίου 
[ΤΠ γδϑυτηδ 08] σϑένος, ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅμα δεινὸς ἁνὴρ γέγονεν χαὶ 
πάλιν ὠργισμένοις ἐηχάϊδων κηλεῖν, ὡς ἔφη᾽ διαβάλλειν τε καὶ ἀπολύσασϑαι 

διαβολὰς ὅϑεν δὴ χφάτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων χοινῆι πᾶσιν ἔοιχεν 
συνδεδογμένον εἶναι, ὧι τινὲς μὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο τίϑενται ὄνομα. 

21. Αδβιβτ. ΒΒοῖ. Γ 5. 14017506 τέταρτον, ὡς Π. τὰ γένη τῶν ὀνομάτων 
διήιρει, ἄρρενα καὶ ϑήλεα καὶ σκεύη. 

28. --- ΒΟΡΉ. 6]. 14. 118»11 (σολοιχισμος) ἔστι δὲ τοῦτο χαὶ ποιεῖν καὶ 
μὴ ποιοῦντα φαίνεσϑαι καὶ ποιοῦντα μὴ δοχεῖν, καϑάπερ ὁ Π. ἔλεγεν, εἰ ὁ 
μῆνις χαὶ ὃ πήληξ ἄρρεν ἐστίν" ὁ μὲν γὰρ λέγων “οὐλομένην᾽ σολοιχίζει μὲν 
κατ᾽ ἐχεῖνον, οὐ φαίνεται δὲ τοῖς ἄλλοις, ὁ δὲ οὐλόμενον φαίνεται μέν, αλλ᾽ 
οὐ σολοικίζει. Ὑεὶ. Ῥιιτο Οταῖν]. 480} ΠΥ. 

29. Απιβτ. ροοί. 19. 1466016 τί γὰρ ἄν τις ὑπολάβοι ἡμαρτῆσϑαι ἃ Π. 
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ἐπιτιμᾶι, ὅτι εὔχεσϑαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπών “μῆνιν ἄειδε ϑεά᾽; τὸ γὰρ 
χελεῦσαι, φησί, ποιεῖν τι ἢ μὴ ἐπίταξίς ἐστιν. αὶ. 8. 512, 26 Η. 

δ0. ΑΜΜΟΝ. ὅσηοι. Ηομβε. [ἀτσϑηΐθ]- Ησπΐ Οχυττῆ. Ρδρ. ΠῚ ᾿. 68] οοἱ. ΧῚἪ 
20 τὰ Φ 240 Π. φησὶν πρὸς τὸ διαλαβεῖν τὴν μάχην τὸ ἐπεισόδιον γεγονέναι 
τὸ ἑξῆς τῆς Ξάνϑου χαὶ ϑνητοῦ μάχης ἵν᾿ εἰς τὴν ϑεομαχίαν μεταβῆει, τάχα 
δὲ ἵνα χαὶ τὸν ᾿Αχιλλέα αὐξήσηι χαὶ πρόχατα τῶν ἡ.....««-- τοῖς χινδύνοις 
τωι ησ....... ς χαταλαμβάνοντα τα...... ἐπ]ήδα δὲ οὐχ ἐν τῶε ῥείϑρωι 
ἔτι ἀλλ᾽ ἐν τῶι πεδίωι. 

Β, ἙΒΑΟΜΕΝΤΕ. 

ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ͂ 4.,Ζ7ΗΘΕΙΑ͂ ἢ ΚΑΤΑΒΑΗΑΖΩΟΝΤΕΣ. 

1. ΞΈχτ. δᾶν. τηδίῃ. γΠ 60 καὶ Πρωταγόραν δὲ τὸν ᾿Αβδηρίτην ἐγχατέ- 
λεξάν τινες τῶι χορῶι τῶν ἀναιρούντων τὸ «ἀριτήριον φιλοσέφων, ἐπεί φησι 

πάσας τὰς φαντασίας χαὶ τὰς δόξας ἀληϑεῖς ὑπάρχειν χαὶ τῶν πρός τι εἶναι τὴν 

ἀλήϑειαν διὰ τὸ πᾶν τὸ φανὲν ἢ δόξαν τινὶ εὐϑέως πρὸς ἐχεῖνον ὑπάρχειν. 
18 ἐναρχόμενος γοῦν τῶν Καταβαλλόντων ἀνεφώνησε (πάντων χρημέ- 

των μέτρον ἄνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὅὄν- 

των ὡς οὐχ ἔστιν. Ὑρὶ. 8. 512, 6. δ15, 22. 
γε]. Ἐσπιρ. Βακοῖ. 192 ἢἢ, (Κδάμιοβ, Τοὶγθβὶ 8) 

οὐ χκαταφρονῶ ᾿γὼ τῶν ϑεῶν ϑνητὸς γεγώς. 
200 --- οὐδὲν σοφιζόμεσϑα τοῖσι δαίμοσι. 

πατρὸς παραδοχὰς ἅς ϑ᾽ ὁμήλικας χρόνωι 
χκεχτήμεϑ᾽, οὐδεὶς αὐτὰ χαταβαλεὶ λόγος, 
οὐδ᾽ εἰ δι᾿ ἄκρων τὸ σοφὸν εὕρηται φρενῶν. 

Ῥιλτο Τηθδοί. 161 Εὶ 1524 (βοκγ. υπᾶ ΤὨθαθί.) Κινδυνεύεις μέντοι λόγον 
20 οὐ φαῖλον εἰρηχέναι περὶ ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ ὃν ἔλεγε καὶ Πρωταγόρας. τρόπον 

δέ τινα ἄλλον εἴρηχε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που πάντων χρημάτων 
μέτρον ἄνϑρωπον εἶναι, τῶν μὲν ὄντων, ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄν- 
των, ὡς οὐκ ἔστιν. ἀνέγνωχας γάρ που; -- ᾿ἀνέγνωχα χαὶ πολλάκις. --- 
Οὐχοῦν οὕτω πως λέγει, ὡς οἷα μὲν ἕχαστα ἐμοὶ φαίνεται, τοιαῦτα μὲν ἔστιν 

80 ἐμοί, οἷα δὲ σοί, τοιαῦτα δὲ αὖ σοί" ἄνθρωπος δὲ σύ τε χαγώ;... 1628 
ἄρ᾽ οὐκ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ ὃ μὲν ἡμῶν ῥιγῶι, ὃ δ᾽ οὔ; καὶ 
ὁ μὲν ἠρέμα, ὃ δὲ σφόδρα. --- Καὶ μάλα. --- Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ ἑαυτοῦ 
τὸ πνεῦμα ψυχρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν, ἢ πεισόμεϑα τῶι Πρωταγόραι ὅτι 
τῶι μὲν ῥιγῶντι ψυχρόν, τῶι δὲ μὲ οὔ; --- Ἔοικεν. ---ἰ Οὐκοῦν χαὶ φαίνεται 

8ὅ οὕτως ἑχατέρωι; --- Ναί. --- Τὸ δέ γε φαίνεται αἰσϑάνεταί ἐστιν; --- Ἔστιν 
γάρ. --- Φαντασία ἄρα χαὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἔν τε ϑερμοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τοι- 
οὕτοις. οἷα γ᾽ ἄρ᾽ αἰσϑάνέται ἕχαστος, τοιαῦτα ἑχάστωι καὶ κινδυνεύει 
εἶναι... 

1610 βοκν. Τὰ μὲν ἀλλα μοι πώνυ ἡδέως εἴρηκεν, ὡς τὸ δοχοῦν ἑχάστωι 
40 τοῦτο χαὶ ἔστιν᾽ τὴν δ᾽ ἀρχὴν τοῦ λόγου τεθαύμακα, ὅτι οὐχ εἶπεν ἀρχό- 

μενος τῆς ᾿Αληϑείας ὅτι πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ὗς ἢ χυνοχέφα- 
λος ἢ τι ἄλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόντων αἴσϑησιν, ἵνα μεγαλοπρεπῶς καὶ 
πάνυ καταφρονητιχῶς ἤρξατο ἡμῖν λέγειν, ἐνδεικνύμενος ὅτι ἡμεῖς μὲν αὐτὸν 
ὥσπερ ϑεὸν ἐθαυμάζομεν ἐπὶ σοφίαι, ὁ δ᾽ ἄρα ἐτύγχανεν ὧν εἰς φρόνησιν 

45 οὐδὲν βελτίων [βατράχου] γυρίνου, μὴ ὁτι ἄλλου του ἀνθρώπων. 

πᾳ 
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Β. ΕῊ. 1---ὖῦ, ὅ19 

166} (Ρτοΐ865.) ἐγὼ γάρ φημι μὲν τὴν ἀλήϑειαν ἔχειν ὡς γέγραφα" 
μέτρον γὰρ ἕχαστον ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὄντων χαὶ μή" μυρίον μέντοι διαφέ- 
φειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῶι τούτωι, ὅτι τῶι μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ φαίνεται, τῶι 
δὲ ἄλλα" χαὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἀνόρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, ἀλλ᾽ 
αὐτὸν τοῦτον χαὶ λέγω σοφὸν, ὃς ἄν τινι ἡμῶν, ὧι φαίνεται καὶ ἔστι κακά, 
μεταβάλλων ποιήσηι ἀγαϑὰ φαίνεσθαί τε χαὶ εἶναι. τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῶι 

ῥήματίὶ μου δίωχε, ἀλλ᾽ ὧδε ἔτι σαφέστερον. μάϑε τί λέγω. οἷον γὰρ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ἐλέγετο ἀναμνήσϑητι, ὅτε τῶι μὲν ἀσϑενοῦντι πιχρὰ φαίνεται ἃ 
ἐσϑίει καὶ ἔστι, τῶι δὲ ὑγιαίνοντι ταναντία ἔστι καὶ φαίνεται " σοφώτερον μὲν 
οὖν τούτων οὐδέτερον δεῖ ποιῆσαι" οὐδὲ γὰρ δυνατόν" οὐδὲ κατηγορητέον ὡς 
ὃ μὲν κάμνων ἀμαϑής. ὅτι τοιαῦτα δοξάζει, ὃ δὲ ὑγιαίνων σοφός, ὅτι ἀλλοῖα" 
μεταβλητέον δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα" ἀμείνων γὰρ ἡ ἑτέρα ἕξις. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῆι 
παιδείαι ἀπὸ ἑτέρας ἕξεως ἐπὶ τὴν ἀμείνω μεταβλητέον. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἰατρὸς 
φαρμάχοις μεταβάλλει, ὃ δὲ σοφιστὴς λόγοις. Ζαπι Το] ᾿4λήϑεια ναὶ. Ῥατ- 
τηθηϊᾶθβ πὰ Απορῃομ (βρᾶϊου Απ βῖῃθηρβ ππα Θἰ μη )188). 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ. 

2, ῬοΟκΡηυε. Ὀοὶ Επ8. Ῥ. Ε. Χ 8, 25 σπάνια δὲ τὰ τῶν πρὸ τοῦ Πλάτω- 
νος γεγονότων βιβλία ἐπεὶ ἴσως πλείους ὧν τις ἐφώρασε τοῦ φιλοσόφου 
(χλοπάς)" ἐγὼ δ᾽ οὖν ἧι κατὰ τύχην περιπέπτωχα Πρωταγόρου τὸν Περὶ 
τοῦ ὄντος ἀναγινώσχων λόγον πρὸς τοὺς ἕν τὸ ὃν εἰσάγοντας τοιαύταις 
αὐτὸν εὑρίσκω χρώμενον ἀπαντήσεσιν᾽ ἐσπούδασα γὰρ αὐταῖς λέξεσι τὰ ῥη- 
ϑέντα μνημονεύειν. ἘΒ0Ὁ. {ἄρε σὰ χαὶ ταῦτ᾽ εἰπωὼν διὰ πλείονων τίϑησι τὰς 
ἀποδείξεις. Ἰάοπείβοι ταὶς θυ ᾿Αλήϑειαῦ 

ΜΕΓΑ͂Σ ΠΟΓΟΣ. 

8. Ανξον. ΡΑβ. (ἄ0 Ηἱρροιβδοῆο 11. ΤῸ ῖ}} 1 111, 81 ὅτε ἐν τῶι ἐπιγρα- 
φομένωι Μεγάλωι λόγωι ὃ Π. εἶπε “φύσεως χαὶ ἀσκήσεως διόα- 
σχαλία δεῖται᾽ χαὶ “ἀπὸ νεότητος δὲ ἀρξαμένους δεῖ μανϑάνειν᾽, 
οὐχ ἂν δὲ ἔλεγε τοῖτο, εἰ αὐτὸς ὀψιμαϑὴς ἦν, ὡς ἐνόμιζε καὶ ἔλεγεν Ἐπίχου- 
ρος περὶ Πρωταγόρου [ἴν. 118 Ὁ8.1. Υρὶ. Ῥιάτο Ῥγοῖ. 3280 ἢ, Τοῦ Μέγας 
λόγος δὰ ὍΤΟὮΙ τοῖς ἀθγ ᾿4λήϑεια δοπέδβοι. [1οϑατ δεῖ Οαποη. 69 (Ὁοπ]θοξατ) : 
δεῖν Ῥατίβ. ΘΈΡΡ]. 5τ. 819 ἱ. ἀἰο ἅτ. Η488.] 

ΠΕΡῚ ΘΕΩΝ. 

4, Ετ8. Ρ, Ε, ΧΙΝ 3,1 ὃ μὲν γὰρ Δημοχρίτου γεγονὼς ἑταῖρος ὁ Π. 
ἄϑεον ἐκτήσατο δόξαν" λέγεται γοῦν τοιᾶιόε χεχρῆσϑαι εἰσβολῆι ἐν τῶι Περὶ 
ϑεῶν γράμματι" 'περὶ μὲν ϑεῶν οὐχ οἶδα -- ἰδέαν᾽. Ὅιοα. ΙΧ δ1 
[5. 512, 9] ἱπερὶ μὲν ϑεῶν οὐκ ἔχω -- ἀνθρώπου [ομποὸ οὐϑ᾽ ὁποῖοί 
τινες ἰδέαν]. αὶ. Α 1. 2. 8. 12. 28. 

περὶ μὲν ϑεῶν οὐκ ἔχω οὐϑ᾽ ὡς εἰσὶν οὐϑ᾽ ὡς οὐκ εἰσὶν οὐὔϑ᾽ 
ὁποῖοί τινες ἰδέαν. πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ᾿ ἀδηλό- 
της χαὶ βραχὺς ὧν ὁ βίος τοῦ ἀνϑρώπου. 

ΑΝΤΙΛΔΟΓΙΩΝ ΑΒ [8. 8. 5812, 40]. 

δ. Ριοα. [Π 381 ἣν Πολιτείαν [ΡἸ]αἴοη8)] ᾿“ριστόξενός [ἘῊ( Π 282 ἔτ. 88] 
φησι πᾶσαν σχεδὸν ἐν τοῖς Πρωταγόρου γεγράφϑαι ᾿Αντιλογιχοῖς. ὅ1 Πο- 
λιτείας. .. ἣν καὶ εὑρίσχεσϑαι σχεδὸν ὅλην παρὰ Πρωταγόραι ἐν τοῖς Αντι- 

45 λογιχοῖς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆς ἱστορίας δευτέρωι [ῬΗ( ΠΙ 580 ἔτ. 21]. 



ὅδ 

ιτ0 

1ὅ 

40 

δ20 14. ῬΕΟΤΑΘΟΙΑΒ. Β, ΕΝ. 6--8. 

ΤΕΧΝῊ ΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ἴϑ. ὅ.. 812, 86]. 

θ. το. Βγαῖ. 12, 46 (ἀπ Αὐἰβί, Τεχνῶν συναγ. [Υ. 1851 8.) βογιρίαϑφιις ζμεἶδεε 
σὲ ραγαίαϑ α Ῥγοΐαρονα φάσιν ἐπ! ιϑίγίηι ἀἰδριιίαΐξίοηεθ, χιαε πιο οονηυμηεβ 
αρρεϊϊανέμν Ἰοοῖ, ὐτντα, Π|Ὶ1,10 Αδάεγίίεβ Ῥ., α ψυιὸο ἄδοονι πε] διι ἀεπαγίο- 
γῶν αἀἰαϊοῖδδ6. αγΐοην χιαηὶ εὐϊαϊέ Ἀμαΐια αἰοϊδαν. 1,12 δονιρ ῥυὶηνὲ δοηι- 
φιιὶδ ἴοσῦ8 ἰγαοίαβϑε αἰοσιυέμν Ῥ., Οογρίαδ; αὐήοοδιιΒ, Ῥγοάϊοιιβ οἱ Ηὶρρίαβ εἰ 
ἑάεηι Ῥ. εἰ ΤΑνγαθμηιαυΐμιδ. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [8. δ12, 81]. 

1. Ακιθτ. Μοίαρῃ. Β 2. 991582 οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές, ὡς ἡ γεωδαισία τῶν 
αἰσϑητῶν ἐστι μεγεθῶν καὶ φϑαρτῶν" ἐφϑείρετο γὰρ ἂν φϑειρομένων. ἀλλὰ 
μὴν οὐδὲ τῶν αἰσϑητῶν ἂν εἴη μεγεϑῶν οὐδὲ περὶ τὸν οὐρανὸν ἣ ἀστρολογία 
τόνδε. οὔτε γὰρ αἱ αἰσϑηταὶ γραμμαὶ τοιαῦταί εἰσιν οἵας λέγει ὃ γεωμέτρης" 
οὐθὲν γὰρ εὐθὺ τῶν αἰσϑητῶν οὕτως οὐδὲ στρογγύλον᾽ ἅπτεται γὰρ τοῦ 
χανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν ὃ χύχλος, ἀλλ᾽ ὥσπερ Π. ἔλεγεν ἐλέγχων τοὺς γεω- 
μέτρας. Ὅρσε ΤΊΟΙ βίδιηπηῦ ΟΝ] ΠῸΣ δὺ8 αἴθβοὺ δι, Κ., ἔτ. 8. 

ΠΕΡῚ ΠΑΔῊΣ  [8. δ12, 81]. 

8. Βέσο ΞΌΡἢ. 282 ΠΕ τά γε μὴν περὶ πασῶν τε καὶ κατὰ μέαν ἑχάστην 
τέχνην, ἃ δεῖ πρὸς ἕχαστον αὐτὸν τὸν δημιουργὸν ἀντειπεῖν, δεδημοσιωμένα 
που χαταβέβληται γεγραμμένα τῶι βουλομένωι μαϑεῖν. --- Τὰ Πρωταγόρειά 
μοι φαίνει περί τε πάλης χαὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν εἰρηκέναι. ... 2385.ᾺΑ 
Πῶς οὖν ἄν ποτέ τις πρός γε τὸν ἐπιστάμενον αὐτὸς ἀνεπιστήμων ὧν δύ- 
γαιτ᾽ ἂν ὑγιές τι λέγων ἀντειπεῖν; -- Οὐδαμῶς. ὙουΙΘΈ ΟΕ ἰδὲ ἄογ Βαομξοὶ 
Ιϑαϊ οι 8π8 ἃ. δὲ, ροζορθη. ὭὌρθηη αἷθ Ετδσγίθγσπηρ ἀ08 Ῥ. ΤΆΣ πδοὴ ῬΙαίο ὑχτη- 
ἈΒΒΟΠ ΘΙ ἀπ ψοτη ΠΟ ἢ υγῖθ ἦν. 1 ἰπ ἄθη ᾿Αντιλογίαι οὗοῦ ἀθὺ ᾿Δλήϑεια οηΐ- 
δια! ίθῃ. 

ΠΕΡῚ ΠΟΔΙΤΕΙ͂ΑΣ ἰδ. 512, 81) 

νἱο]!οἵοδε οἷα Το! ἄγ ᾿Αντιλογίαι; 5. ἔτ. ὅ. 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΕΝ ΑΡΧῊΙΪ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ [8. 512, 88) 

Ὠϑτα]. τοῦ βίον. Ὑ ΟΝ πὺῦ βοπάογετοὶ ἄρυ ῬΙαἰομπίβομθη Το Ὁ 1. 

ΠΕΡῚ ΦΙΔΟΤΙΜΙΑ͂Σ 
ΠΕΡῚ ΑΡΕΤΩΝ 
ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΟΥ̓Κ ΟΡΘΩΣ ΤΟΙ͂Σ ΑΝΘΡΩΠΟΙ͂Σ ΠΡΑ͂Σ-Ὸ [8. 512, 87] 

ΣΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΔΊΚΗ ΥΠῈΡ ΜΙΣΘΟΥ͂ [8. 512, 40] 

ὝΤΟΙΝΙ πὰν βοπάογετθ] ἀθν Αὐἱβιίοι βοῖθη Ἐγζβ ἢ] απρ' 5. 512, 84. δ18, 8. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΕΝ ΑΙΔΟΥ 5. 812, 88] 

οι Π οἢ Ὑ οΥνθοβ᾽ θὴρ τς ΘοΟΚυ; 8. 5, 402. 

ΑΒ ὉΝΒΕΒΤΙΜΜΤΕῈΝ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

9. {[Ρυὺ1.] οοη5. δὰ ΔΡΟ]]. 38 ᾿. 118 Ε. Περικλέα δὲ τὸν Ὀλύμπιον προσα- 
γορευϑέντα διὰ τὴν περὶ τὸν λόγον χαὶ τὴν σύνεσιν ὑπερβεβλημένην δύναμιν, 
πυϑόμενον ἀμφοτέρους αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς μετηλλαχέναι τὸν βίον Πάραλον τε 
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9---11, ΕΟΗΤΕ ΕᾺ. 12. ΞΟΗΓΕΟΗΤΒΕΖ. Ο. ἹΜΙΤΑΤΙΟΝ 1. 621 

καὶ Ξάνϑιππον (ὥς φησι Π. εἰπὼν οὕτως" τῶν --- ἀμηχανίην)" τοῦτον γὰρ 
εὐθὺς μετὰ τὴν προσαγγελίαν ἀμφοτέρων τῶν υἱέων οὐδὲν ἧττον ἐστεφανω- 
μένον κατὰ τὸ πάτριον ἔϑος χαὶ λευχειμονοῦντα δημηγορεῖν “βουλὰς τ᾽ ἐξάρ- 
χοντ᾽ ἀγαϑὰς᾽ [Β 218) πρός τε τὸν πόλεμον ἐπιπαρορμῶντα τοὺς ᾿Αϑηναίους. 

τῶν γὰρ υἱέων νεηνιῶν ὄντων χαὶ καλῶν, ἐν ὀκτὼ δὲ ταῖς 
πάσηισιν ἡμέρηισι ἀποϑανόντων νηπενϑέως ἀνέτλη᾽ εὐδίης γὰρ 
εἴχετο, ἑξῆς πολλὸν ὥνητο κατὰ πᾶσαν ἡμέρην εἰς εὐποτμίην καὶ 
ἀνωδυνίην καὶ τὴν ἐν τοῖς πολλοῖσι δόξαν᾽ πᾶς γάρ τίς μιν δρῶν 
τὰ ἑαυτοῦ πένϑεα ἐρρωμένως φέροντα, μεγαλόφρονώ τε καὶ ἀν- 
δρεῖον ἐδόχει εἶναι χαὶ ἑαυτοῦ χρείσσω, κάρτα εἰδὼς τὴν ἑαυτοῦ 
ἐν τοιοῖσδε πράγμασιν ἀμηχανίην. 

10. 5108. ΠΙ (ΠἸογ.) 29,80 ἢ. ἔλεγε μηδὲν εἶναι μήτε τέχνην ἄνευ 
μελέτης μήτε μελέτην ἄνευ τέχνης. 

11. [ΡΠ ΤΑΙΟΘΗ.] περὶ ἀσκήσεως 118, 25 {Πλεῖπ. Μιι8. 21, 826] Ῥ, ΚΕΥΉΟΥ 
μαὲ φεβδασί: ΝΙΟΒ βργοββδύ ΒιΙ ἀππηρ ἴῃ ἀθγ ὅ606160, ΘΠΠ Τὴ85 πἰσδί Ζὰ 
νίρὶοσ Τίοῖρ Κι τζ. 

ΒΟΗΠΕΟΗΤΒΕΖΕΠΟΤΕΈΘ. 

12. ἀβάξοο-ὅυκ. βρεῦσηε ὕθογβ. ν. ἤγββοὶ [Πἢ. Μιϑ. δῖ, ὅϑθη. 82] Ῥτοΐα- 

ΒΌΓΆΒ Παύ ρσοβαρί: Μῦδβαὶ υὑπὰ Αὐϑοῖς πᾶ Ὁπίρυτίους πὰ ΕΥΖιομπηρ ἀπᾶ ΥΥ οἶδ- 
μοὶ βἰπᾶ ἀθὺ ΕΠ ΒΘ ΚΥΆἢΖ, ἀοΥ ροΠοοἢίοη υἱγὰ νοὴ ἄθπῃ ΒΙ πη θὴ οἰποὺ Ὀογραΐρθηῃ 

Ζυηρο ὑπ ἄρποη δυΐβ Ηδυρί ροβοίχί τῖγα, αἷθ ἴῃπ Θθθη. ΒΟΏΎΤΟΙ φυγᾶῦ ἰδὺ 
αἴθ Ζυηρο, ἀοοῖ ἴῃγο ΒΙ ἄξοη βἰπαὰ γϑῖοἢβΒ. ἀπὰ ἱπητηοῦ πρὸ, ὑπ ἀἷθ Ζυβοῦδαον ὑπ 

αἷο ΒοΙ ! ]Βθροη θοῦ ππὰ ἀΐθ 1ΘὮΓΟΥ ἔγθαθῃ βίο ὑπᾶ αἷθ βο  ]6Υ τηδοθθη Εοτί- 
Βοισι(6 πὰ ἀ16 ὙΠΟΙΘΠ ἄγρογη 510} --- ΟὗοΥ νυ θ]] οἰ οῃ ὁ ἄγρθγῃ 816 810}. δα πἰοιΐ, 
γγ6 1} 86 πἰοηΐ οἰπδίομρ σοηὰρ βδἰπά. 

Ο ἹΜΙΤΑΤΙΟΝ. 

1. Ῥηάτο Ρτοίδρ. 8200 {, (γί μο8. ἅθ8 ΡᾺ) ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε ϑεοὶ 
μὲν ἦσαν, ϑνητὰ δὲ γένη οὐχ ἦν. ἐπειδὴ δὲ χαὶ τούτοις χρόνος ἦλϑεν εἷμαρ- 
μένος γενέσεως τυποῖσιν αὐτὰ ϑεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ 
τῶν ὅσα πιρὶ χαὶ γῆι χεράντυται. ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, 
προσέταξαν Προμηϑεῖ καὶ ᾿Ἐπιμηϑεῖ κοσμῆσαί τε χαὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑχάστοις 

ὡς πρέπει Προμηϑέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηϑεὺς αὐτὸς νεῖμαι, νείμαντος ὃ 
ἐμοῦ, ἔφη, ἐπίσχεψαι" χαὶ οὕτως πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ 
τάχους προσῆπτεν, τὰ δὲ ἀσϑενέστερα τάχει ἐχόσμει" τὰ δ᾽ ὥπλιζε, τοῖς δ᾽ 
ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν᾽ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ 
μὲν γὰρ αὐτῶν σμιχρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ χατάγειον οἴχησιν ἔνε- 
μεν ἃ δὲ ηὗὖξε μεγέϑει, τῶιδε αὐτῶι αὐτὰ ἔσωιζεν" καὶ τἄλλα οὕτως ἐπανισῶν 
ἔνεμεν. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων, μή τι γένος ἀιστωθείη" ἐπειδὴ 
ὁὲ αὐτοῖς ἀλληλοφϑοριῶν διαφυγὰς ἐπήρχεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμά- 
ρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυχναῖς τε ϑριξὶν χαὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἵχα- 
νοῖς μὲν ἀμῖναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ χαὶ καύματα, καὶ ἐς εἰνὰς ἰοῦσιν ὅπως 
ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰχεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑχάστωι. καὶ ὑπο- 
δῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [ϑριξὶν καὶ] δέρμασιν στερεοῖς χαὶ ἀναίμοις τοὺὐν- 
τεῦϑεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ 

46 δένόρων χαρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας" ἔστι δ᾽ οἷς ἔδωχεν εἶναι τροφὴν ζώιων ἄλλων 

320 
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βοράν" καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῖψε, τοῖς δ᾽ ἀναλισχομένοις ὕπὸ τού- 
των πολυγονίαν σωτηρίαν τῶι γένει πορίζων. ἅτε δὴ οὖν οὐ τεένυ τε σοφὸς 
ὧν ὃ Ἐπιμηϑεὺς ἔλαϑεν αὑτὸν χαταναλώσας τὰς δυνάμεις" λοιπὸν δὴ ἀπκόσμη 
τον ἔτι αὐτῶι ἦν τὸ ανϑρώπων γένος καὶ ἠπόρει δ τι χρήσαιτο. εἰποροῦετι 

δ δὲ αὐτῶι ἔρχεται Προμηϑεὺς ἐπισχεψόμενος τὴν νομήν, καὶ δρᾶε τεὶ μὲν ἄλλε 
ζώια ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνϑρωπον γυμνόν τε χαὲ εἶνυπόδητον 
χαὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον᾽ ἤδη δὲ χαὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἔν ἧι ἔδει 
χαὶ ἄνϑρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίαι οὖν ἐχόμενος ὁ Προμηϑεύς. 
ἥντινα σωτηρίαν τῶι ἀνθρώπωι εὕροι, χλέπτει Ἡφαίστου καὶ ᾿4ϑηνᾶς τὴν ὃ 

10 ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί (ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν χτηνήν τῶι κὶ 
χρησίμην γενέσϑαι) καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνϑρώπωι. τὴν μὲν οὖ» σπεερὲ τὸν 
βίον σοφίαν ἄνϑρωπος ταύτηι ἔσχεν, τ τὴν δὲ πολιτιχὴν οὐχ εἶχεν" ἦν χὰρ παρὲ 

τῶι Διί" τῶι δὲ Προμηϑεῖ εἰς μὲν τὴν ἀχρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴχησεν οὐχέτι 

ἐνεχώρει εἰσελϑεῖν" πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἥσαν᾽ εἰς δὲ τὸ τῆς Ε 
15 ᾿Αϑηνᾶς χαὶ Ἡφαίστου οἴχημα τὸ χοινόν, ἐν ὧι ἐφιλοτεχνείτην, λαϑὼν εἐσέρ- 

χεται, καὶ χλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου χαὶ τὴ» εἴλλην 
τὴν τῆς ᾿Αϑηνᾶς δίόωσιν ἀνθρώπωι, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀν ρώπω:ι 
τοῦ βίου γίγνεται, Προμηϑέα δὲ [δι᾿ Ἐπιμηϑέα)] ὕστερον, ἧιπερ λέγεκαε, “1ο- 511 
πῆς δίχη μετῆλϑεν. ἐπειδὴ δὲ ὃ ἄνϑρωπος ϑείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον» μὲν 

20 [διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ συγγένειαν ζώιων μόνον ϑεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχεέρει 
βωμδὺς τε ἱδρύεσϑαι καὶ ἀγάλματα ϑεῶν᾽ ἔπειτα φωνὴν χαὶ ὀνόματα ταχὺ 

διηρϑρώσατο τῆι τέχνηι, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμενἃς 
χαὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι χατ᾽ ἀρχὰς ἄ»- 

ϑρωποι ὠϊκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐχ ἦσαν" ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν 9η- Β 

25 ρίων διὰ τὸ πανταχῆι αὐτῶν ἀσϑενέστεροι εἶναι, χαὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη 
αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱχανὴ βοηϑὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν ϑηρίων πόλεμον 

ἐνδεής" πολιτιχὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμιχή. ἐζήτουν δὴ 
ἁϑροίζεσϑαι χαὶ σωιζεσϑαι χτίζοντες πόλεις" ὅτ᾽ οὖν ἁϑροισϑεῖεν, ἠδίκουν 
ἀλλήλους ἅτε οὐχ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σχεδαννύμενοι 

80 διεφϑείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῶι γένει ἡμῶν, μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν Ὁ 
πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους Αἰδὼ τε καὶ Δίχην, ἵν᾽ εἶεν πόλεων κόσμοι τε 
καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. ἐρωτᾶι οὖν Ἑρμὴς δία, τίνα οὖν οόπον δοίη 

Δίχην καὶ Αἰδὼ ἀνϑρώποις" " πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω χαὶ ταύ- 
τας νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε" εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱχανὸς ἰδιώταις, καὶ 

8ὅ οἱ ἄλλοι δημιουργοί" καὶ Δίκην δὴ καὶ Αἰδῶ οὕτω ϑὼ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ 
ἐπὶ πάντας νείμω;᾿ “ἐπὶ πάντας, ἔφη ὁ Ζεύς, χαὶ πάντες μετεχόντων" οὐ γὰρ Ὦ 
αν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν. καὶ 
νόμον γε ϑὲς παρ᾽ ἐμοῦ, τὸν μὴ δυνάμενον Αἰδοῦς καὶ Δίχης μετέχειν κτεί- 
νειν ὡς νόσον πόλεως. αὶ. Μοθομίοῃ ἔτ. θΘ απ Απιδτ. ἅ6 ρϑιίξ 8δῃ. Δ 10. θ81 

40 228 οἱ λέγοντες ὡς συνέστηχεν οὐ χαλῶς ὁ ἄνϑρωπος ἄλλα χείριστα τῶν 
ζώιων (ὠνυπόδητόν τε γὰρ αὐτὸν εἶναί φασι καὶ γυμνὸν χαὶ οὐκ ἔχοντα 
ὅπλον πρὸς τὴν ἀλκήν), οὐχ ὀρϑῶς λέγουσιν. 

2. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. ΥΟΪΚ. 112}, 
εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς φασιν ἄμφω τὼ λόγω 

4Ὁ τὸν κρείττον᾽, ὅστις ἐστί, καὶ τὸν ἥττονα. 
τούτοιν τὸν ἕτερον τοῖν λόγοιν, τὸν ἥττονα, 

114 νικᾶν λέγοντά φασι τἀδικώτερα. 
γε. ἄθῃ Αρομ 68 Δίχαιος υπὰ "ἄδικος λόγος 889, 
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3. ΑΕΙΒΤΟΡΗ. ΥΟΪΚ. 668 ἢ. (βοΚταίοβ ἀπᾶ ϑιγορβίδθ8) 

ἀλλ᾽ ἕτερα δεῖ σε πρότερα τούτων μανϑάνειν" 
τῶν τετραπόδων ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρϑῶς ἄρρενα. 

660 --- ἀλλ᾽ οἷδ᾽ ἔγωγε τἄρρεν᾽, εἰ μὴ μαίνομαι" 
χριός, τράγος, ταῦρος, κύων, ἀλεχτρυών. 

- ὁρᾶις ὃ πάσχεις; τήν τε ϑήλειαν καλεῖς 
ἀλεχτρυόνα καὶ ταὐτὸ χαὶ τὸν ἄρρενα. 

- πὼς δή; φέρε, πῶς; --- ἀλεκτρυὼν χ(αὶ) ἀλεχτρυων. 
66 --- νὴ τὸν Ποσειδῶ. νῦν δὲ πῶς με χρὴ καλεῖν; 

-- ἀλεχτρύαιναν᾽ τὸν δ᾽ ἕτερον ἀλέχτορα. 
-- ἀλεχτρύαιναν; εὖ γε, νὴ τὸν ᾿Αέρα" 

ὥστ᾽ ἀντὶ τούτου τοῦ διόάγματος μόνου 
διαλφιτώσω σου κύχλωι τὴν κάρδοπον. 

610 --- ἰδοὺ μάλ᾽ αὖϑις τοῦϑ᾽ ἕτερον᾽ τὴν χάρδοπον 
611 ἄρρενα καλεῖς ϑήλειαν οὖσαν... 
67 ατὰρ τὸ λοιπὸν πῶς με χρὴ καλεῖν; --- ὅπως; 

τὴν χαρδόπην, ὥσπερ καλεῖς τὴν Σωστράτην. 
- τὴν χαρδόπην; ϑήλειαν; -- ὀρϑῶς γὰρ λέγεις. 

9. ΧΕΝΤΙΑΌΒΞΒ. 
ϑεχυ. δᾶν. τηδίῃ. 11 ὅ8 Ξενιάδης δὲ ὁ Κορίνϑιος, οὗ χαὶ δημόχριτος 

μέμνηται, πάντ᾽ εἰπὼν ψευδῆ καὶ πᾶσαν φαντασίαν χαὶ δόξαν ψεύδεσϑαι καὶ 
ἐχ τοῦ μὴ ὄντος πᾶν τὸ γινόμενον γίνεσθαι χαὶ εἰς τὸ μὴ ὃν πᾶν τὸ φϑειρό- 
μενον φϑείρεσϑαι, δυνάμει τῆς αὐτῆς ἔχεται τῶι Ξενοφάνει στάσεως. 

10. ΑΟΒΟΙΑΒ. 
Α. ΓΕΒΕΝ ΝῺ ΓΤΕΗΒῈΕ. 

1, Ῥηπώδτε. Υ. 5.19 Σιχελία Γοργίαν ἐν “εοντίνοις ἤνεγχεν, ἐς ὃν 1 

ἀναφέρειν ἡγώμεϑα τὴν τῶν σοφιστῶν τέχνην, ὥσπερ ἐς πατέρα" εἰ γὰρ τὸν 
Αἰσχύλον ἐνθυμηϑείημεν, ὡς πολλὰ τῆι τραγωιδίαι ξυνεβάλετο ἐσϑῆτί τε αὐτὴν 
κατασχευάσας καὶ ὀχρίβαντι ὑψηλῶι χαὶ ἡρώων εἴδεσιν ἀγγέλοις τε καὶ ἐξαγγέ- 

λοις καὶ οἷς ἐπὶ σχηνῆς τε καὶ ὑπὸ σχηνῆς χρὴ πράττειν, τοῦτο ἄν εἴη καὶ ὁ 
ΓΤ. τοῖς ὁμοτέχνοις. ὁρμῆς τε γὰρ τοῖς σοφισταῖς ἦρξε καὶ παραδοξολογίας 2 
καὶ πνεύματος καὶ τοῦ τὰ μεγάλα μεγάλως ἑρμηνεύειν, ἀποστάσεών τε καὶ προσ- 
βολῶν, ὑφ᾽ ὧν ὁ "λόγος ἡδίων ἑαυτοῦ γίγνεται καὶ σοβαρώτερος, περιεβάλλετο δὲ 

χαὶ ποιητικὰ ὀνόματα ὑπὲρ χόσμου καὶ σεμνότητος. ὡς μὲν οὖν χαὶ ῥᾶιστα 8 
ἀπεσχεόίαζεν, εἴρηταί μοι κατὰ ἀρχὰς τοῦ λόγου, διαλεχϑεὶς δὲ ᾿Αϑήνησιν ἤδη 

γηράσχων εἰ μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐθαυμάσϑη, οὔπω ϑαῦμα, ὁ δέ, οἶμαι, καὶ 
τοὺς ἐλλογιμωτάτους ἀνηρτήσατο, Κριτίαν μὲν χαὶ ᾿Αλκιβιάδην νέω ὄντε» 
Θουχυόδίδην δὲ καὶ Περικλέα ἤδη γηράσχοντε. καὶ ᾿Αγάϑων ὁὀὲ ὁ τῆς τραγωιδίας 
ποιητής, ὃν ἡ κωμωιδία σοφὸν τε χαὶ χαλλιεπῆ οἷδε, πολλαχοῦ τῶν ἰάμβων 
γοργιάζει. ἐμπρέπων ὁὲ καὶ ταῖς τῶν “Ελλήνων πανηγύρεσι τὸν μὲν λόγον 4 
τὸν Πυϑικὸν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ἤχησεν, ἐφ᾽ οὗ καὶ χρυσοῦς ἀνετέϑη, ἐν τῶι 
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τοῦ Πυϑίου ἱερῶι, ὃ δὲ ᾽᾿Ολυμπικὸς λόγος ὑπὲρ τοῦ μεγίστου αὐτῶιε ἐπολ:- 
τεύϑη. στασιάζουσαν γὰρ τὴν Ἑλλάδα δρῶν ὁμονοίας ξύμβουλος «ὑτοῖς ἐγένετο 
τρέπων ἐπὶ τοὺς βαρβάρους καὶ πείϑων ὧϑλα ποιεῖσϑαι τῶν ὅτελων μὴ τὰς 
ἀλλήλων πόλεις, ἀλλὰ τὴν τῶν βαρβώρων χώραν. ὁ δὲ Ἐπετάέφιεος, ὃν 

5. διῆλϑεν ᾿Αϑήνησιν, εἴρηται μὲν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων πεσοῦσιν οὕς ᾿Αϑηναῖοι 
δημοσίαι ξὺν ἐπαίνοις ἔϑαψαν, σοφίαι δὲ ὑπερβαλλούσηι σύγχειταε" τεαροξύνων 
τε γὰρ τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐπὶ Μήδους τε χαὶ Πέρσας καὶ τὸν αὐτὸν νοῖν τῶι 
᾿Ολυμπικῶι ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὁμονοίας μὲν τῆς πρὸς τοὺς “Ελληνας οὐδὲν 
διῆλθεν, ἐπειδὴ πρὸς ᾿Αϑηναίους ἦν ἀρχῆς ἐρῶντας, ἣν οὐχ ἦν κεήσασϑαι μὴ 

10 τὸ δραστήριον αἱρουμένους, ἐνδιέτριψε δὲ τοῖς τῶν Μηδιχῶν τροπαέων ἐπαΐένοις, 
ἐνδειχνύμενος αὐτοῖς, ὅτι τὰ μὲν χατὰ τῶν βαρβάρωντρόπαεα ὕμνους 
ἀπαιτεῖ, τὰ δὲ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ϑρήνους. λέγεται δὲ ὃ 1". ἐς ὀχτὼ 
χαὶ ἑκατὸν ἐλάσας ἔτη μὴ καταλυϑῆναι τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ γήρως, εἰλλ᾽ ἄρτιος 
καταβιῶναι χαὶ τὰς αἰσϑήσεις ἡβῶν. 

1ὅ 2. ϑυτ», Γοργίας Χαρμαντίδου Δεοντῖνος ῥήτωρ μαϑητὴς ᾿Εμτεεδοκλέους 
διδάσχαλος Πώλου ᾿Αχραγαντίνου καὶ Περικλέους καὶ Ἰσοχράτους καὶ ᾿Αλκειδάμαν- 
τος τοῦ Ἐλαΐτου, ὃς αὐτοῦ χαὶ τὴν σχολὴν διεδέξατο" ἀδελφὸς δὲ ἤν τοῦ 
ἰατροῦ ᾿ Ηροδίχον. 

Πορφύριος δὲ αὐτὸν ἐπὶ τῆς π ολυμπιάδος [460---451] τίϑησεν" ἀλλὰ 
20 χρὴ νοεῖν πρεσβύτερον αὐτὸν εἶναι. 

οὗτος πρῶτος τῶι ῥητορικῶι εἴδει τῆς παιδείας δύναμίν τε φραστιχὴν 
καὶ τέχνην ἔδωχε, τροπαῖς τε καὶ μεταφοραῖς χαὶ ἀλληγορίαις καὶ ὑπαλλαγαῖς 

καὶ χαταχρήσεσι καὶ ὑπερβάσεσι καὶ ἀναδιπλώσεσι καὶ ἐπαναλήψεσι καὶ ἀπο- 
στροφαῖς καὶ παρισώσεσιν ἐχρήσατο. ἔπραττε δὲ τῶν μαϑητῶν ἕχαστον μνᾶς 

25 ρ, ἐβίω δὲ ἔτη ρϑ, χαὶ συνεγράψατο πολλά. 
8, Ὠτοο. ΥΙΠ δὅ8. δ9 [8. Οὔθῃ 8. 161, 12 {1 Ἐπαρ. χαὶ ἰατρὸς ἦν χαὶ ῥήτωρ 

ἄριστος. Γοργίαν γοῦν τὸν Λεοντῖνον αὐτοῦ γενέσϑαι μαϑητήν, ἀνόρα ὑπερ- 
ἐχονταὰ ἐν ῥητοριχῆι καὶ Τέχνην ἀπολελοιπότα.. .. τοῦτον φησιν ὃ Σάτυρος 
λέγειν, ὡς αὐτὸς παρείη τῶι ᾿Εμπεδοχλεῖ γοητεύοντι. 

80 4, Ἤτον. ΧΙ ὅ8 ΓΑτοῦου ΕἜΚΙο8 427) ἐπὲ δὲ τούτων χατὰ τὴν Σικελία» 1 

“Δεοντῖνοι, Χαλκιδέων μὲν ὄντες ἄποικοι, συγγενεῖς δὲ ᾿Αϑηναίων ἔτυχον ὑπὸ 
Συραχοσίων πολεμούμενοι" πιεζόμενοι δὲ τῶι πολέμωι χαὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν 
τῶν Συραχοσίων κινδυνεύοντες ἁλῶναι χατὰ χράτος ἐξέπεμψαν πρέσβεις εἰς 
τὰς ᾿Αϑήνας ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηϑῆσαι τὴν ταχίστην καὶ τὴν πόλιν ἑαυτῶν 

86 ἐχ τῶν χινδύνων ῥύσασϑαι. ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπρεσβευτὴς [΄. 2 
ὁ ῥήτωρ, δεινότητι λόγου πολὺ προέχων πάντων τῶν χαϑ᾽ ἑαυτόν. οὗτος χαὶ 
τέχνας ῥητοριχὰς πρῶτος ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς ἄλλους 
ὑπερέβαλεν ὥστε μισϑὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαϑητῶν μνᾶς ἑχατόν. οὗτος 8 
οὖν χαταντῆήσας εἰς τὰς ᾿Αϑήνας καὶ παραχϑεὶς εἰς τὸν δῆμον διελέχϑη τοῖς 

40 ᾿Αϑηναίοις περὶ τῆς συμμαχίας χαὶ τῶι ξενίζοντι τῆς λέξεως ἐξέπληξε τοὺς 

᾿Αϑηναίους ὄντας εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους. πρῶτος γὰρ ἐχρήσατο τοῖς τῆς 4 
λέξεως σχηματισμοῖς περιττοτέροις χαὶ τῆι φιλοτεχνίαι διαφέρουσιν, ἀντιϑέτοις 

χαὶ ἰσοχώλοις καὶ παρίσοις καὶ ὁμοιοτελεύτοις καὶ τισιν ἑτέροις τοιούτοις, ἅ 

τότε μὲν διὰ τὸ ξένον τῆς κατασχευῆς ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο, νῦν δὲ περιεργίαν 
45 ἔχειν δοχεῖ καὶ φαίνεται χαταγέλαστα πλεονάχις καὶ καταχόρως τιϑέμενα. ὅ 

τέλος δὲ πείσας τοὺς ᾿Αϑηναίους συμμαχῆσαι τοῖς Λεοντίνοις οὗτος μὲν ϑαυ- 

μασϑεὶς ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις ἐπὶ τέχνηι ῥητοριχῆι τὴν εἰς Λεοντίνους ἐπάνοδον 
ἐποιήσατο. Νίοῖ Τἰπιδίοβ : νβὶ. Ῥιοχυβ. ἃ. Τυβ. 8 ἥψατο δὲ καὶ τῶν ᾿Αϑήνησι 

-᾿»" 

θ 



Α. 1-11. ΓΕΒΕῈΝ ΝΡ ΓΕΗΞΕΕ. δῶ 

ῥητόρων ἡ ποιητιχή τε χαὶ τροπιχὴ φράσις, ὡς μὲν Τίμαιός φησι [ἘῊ ΟἿ 216 
ἔτ. 95] Γοργίου ἄρξαντος ἡνίχ᾽ ᾿Αϑήναζε πρεσβείων χατεπλήξατο τοὺς ἀχούοντας 
τη δημηγορίαι, ὡς δὲ ταληϑὲς ἔχει, τὸ καὶ παλαιότερον αἰεί τι ϑαυμαζομένη. 

ὅ. ΧΈΝΟΡΗ. Απ. Π 6, 1684ᾳ. Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον 
5. ὧν ἐπεϑύμει γενέσϑαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανὸς καὶ διὰ ταύτην τὴν 

ἐπεϑυμίαν ἔδωχε Γοργίαι ἀργύριον τῶι Δεοντίνωι. 
θ. [απ] νἱς, Χ οτγ. Ρ. 882 Ε' γέγονε Γ[ΑπΠΈΡΒΟπ ν. ΒΒ δπΙπ8] δὲ χατὰ τὰ 

Περσικὰ [ἃ. ἱ. 480] χαὶ Γοργίαν τὸν σοφιστήν, ὀλίγωι νεώτερος αὐτοῦ. 
. ῬΑυβ. ΥἹ 11,11. χαὶ τὸν Δεοντῖνον Γοργίαν ἰδεῖν ἔστιν" ἀναϑεῖναι δὲ 

10 τὴν εἰκόνα ἐς ᾿Ολυμπίαν φησὶν Εὔμολπος ἀπόγονος τρίτος Δηϊχράτους συνοι- 
κήσαντος ἀδελφῆι τῆι Γοργίου" οὗτος ὃ Γ. πατρὸς μὲν ἦν Χαρμαντίδου, λέ- 
γεται δὲ ἀνασώσασϑαι μελέτην λόγων πρῶτος ἠμελημένην τε ἐς ἅπαν χαὶ ἐς 
λήϑην ολίγου δεῖν ἥχουσαν ἀνθρώποις. εὐδοκιμῆσαι δὲ Γοργίαν λόγων ἕνεκα 
ἔν τε πανηγύρει τῆι ᾿Ολυμπιχῆι φασι καὶ ἀφικόμενον χατὰ πρεσβείαν ὁμοῦ 

15 Τεισίαι παρ᾽ ᾿Αϑηναίους .... ἀλλά γε ἐχείνου τε ἐς πλέον τιμῆς ἀφίχετο ὃ Γ΄ 
παρὰ ᾿Αϑηναίοις καὶ Ἰάσων ἐν Θεσσαλίαι τυραννήσας [-- 880---810] Πολυχράτους 
οὐ τὰ ἔσχατα ἐνεγχαμένου διδασχαλείου τοῦ ᾿Αϑήνησι, τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐπί- 
προσϑὲν αὐτὸν ὁ Ἰάσων ἐποιήσατο. βιῶναι δὲ ἔτη πέντε φασὶν ἐπὶ τοῖς 
ἑκατόν. Χ 18,1 [Ὀ6]ΡἘ}}] ἐπίχρυσος δὲ εἰχὼν ἀνάϑημα Γοργίου τοῦ ἐκ Λεον- 

20 τίνων αὐτὸς Γ΄. ἐστίν. γρὶ. Ατπεν. ΧΙ δ05 Ὁ; [010] 81, 28. Ο΄το. ἀθ οταῦ. 11, 
82,129 ομὲ [(οΥρ.] ἐαμέμϑ ἤοηποβ παδὶξιιδ εβὲ α Οταφοῖα, 8οἷλ μι δὰ ογινίδιιϑ 
Τεῖρηῖθ πον ἱπαιγαία 8ἰαίνα, 8οἃ αἰγοα βίαϊιογοίμγ. Ῥιχκ. ἢ. ἢ, ΧΧΧΙΠ 88 
κονεΐγμηι Ὀγίρνβ οὐ απγοαηι βίαἑμαηι δὲ βοϊάαηι .1ΧΧ- [ΖΔ8] γογἀογθθη, οὔ 
ΤΙ ΧΧΧΑΧῚ οἰνοϊίον οἱψηιρίαε ΟΟ. Τιεονεζννιι8 Προ ρ)ὴ8 ἔνι ἐδηιρῖο ροϑιιὶέ δἰδὶ. ἐανιξιιϑ 

25 εγαΐ ἀοοοπάας αγέϊβ ογαίογῖας χιιαεδίμδ. Ὑαὶ. 5. 628, 41. 

8. Ερισε. 815" Καίθοὶ. [Απῇ, ἃ, 4. σαμτη., 1816 1ῃ ΟἸγταρία ροξαπάθη)]. 
“Χαρμαντίδου Γοργίας Δεοντῖνος. 

ἃ. τὴμ μὲν ἀδελφὴν Δηϊχράτης τὴγ Γοργίου ἔσχεν, 
ἐκ ταύτης δ᾽ αὐτῶι γίγνεται Ἱπποχράτης. 

80 Ἱπποκχράτους ὁ᾽ Εὔμολπος, ὃς εἰχόνα τήνδ᾽ ἀνέϑηχεν 
δισσῶν, παιδείας καὶ φιλίας ἕνεχα. 

Ὁ. Γοργίου ἀσκῆσαι ψυχὴν ἀρετῆς ἐς ἀγῶνας 
οὐδείς πω ϑνητῶν καλλίον᾽ εὗρε τέχνην" 

οὗ χαὶ ᾿Απόλλωνος γυάλοις εἰχὼν ἀνάχειται 
85 οὐ πλούτου παράδειγμ᾽, εὐσεβείας δὲ τρόπων. 

9. ΑΕπ. Υ. Η. ΧΙ] 32 Ἱππίαν δὲ καὶ Γοργίαν ἐν πορφυραῖς ἐσϑησι 
προϊέναι διαρρεῖ λόγος. 

10. ΑΡοχΌΡοΚ [ἔν. 89 “Δ οΟΌΥ, 8. οὔθη 5. 1671, 15] ἐννέα πρὸς τοῖς ἑχατὸν 
ἔτη βιῶναι. ῬΟΆΈΡΗΥΚΒ. 8. 3. 524, 19. 

4 11. Ατῆξν. ΧΙ δ480} Γ΄. ὁ Δεοντῖνος, περὶ οὗ φησιν ὃ αὐτὸς Κλέαρ- 
χοὸς ἐν τῶι ἢ τῶν Βίων [ἘῊ( Π| 308], ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως ζῆν σχεδὸν π 
ι(. ΡΠ ἔτη τῶι φρονεῖν συνεβίωσεν. καὶ ἐπεί τις αὐτὸν ἤρετο τίνι διαίτηι 
χρώμενος οὕτως ἐμμελῶς καὶ μετὰ αἰσϑήσεως τοσοῦτον χρόνον ζήσειεν, “οὐ- 
ὁὲν πώποτε, εἶπεν, ἡδονῆς ἕνεχεν πράξας. Δημήτριος δὲ ὃ Βυζάντιος ἐν ὃ 

45 Περὶ ποιημάτων ᾿Γ., φησίν, ὃ Λεοντῖνος ἐρωτηϑείς, τί αὐτῶι γέγονεν αἴτιον 
τοῦ βιῶσαι πλείω τῶν ρ ἐτῶν, ἔφη τὸ μηδὲν πώποτε ἑτέρου [γαστρὸς ΖΘΙ|6τ, 
τερπνοῦ 1) ἕνεχεν πεποιηχέναι᾽. 



ων 

τὸ 

δ26 10. ΑΟΒΟΙΑΒ 

12. Οἴο. βίο ὅ, 18 ομένϑ [180 Κυαῦθ8) ηρασίϑέευ Τιοοπἐΐι8 Οογσίαϑ οομξνι 
εἰ ϑερίεηι σονερίευϊέ ἀἴὸ8 πέχμθ ρεχμαηι ἐπ 8.0 βἐμάίο αἰχιια ορεῦα οοβϑβαυϊξ, 
φιρὰ συν δὰ 60 φιαογείμν, ομγ ἑαηὶ αὐ υεἰϊοξ 6886 ἵπ υἱέα “πὶ μαδοο᾽, ἐνιχιξ, 
“φιοα αοοιβοηι βομεούμξεηι᾽. 

13. Ῥυων. π᾿ ἢ. ἢ 150 ἐπαμδιξαξιη εδὲ Οογσίαν, Βὲομϊνι οοηένν δὲ οοίο 
υἱαῖθ8ε. [{ῪὉ0.] Μϑοτοῦ. 28 ῥητόρων δὲ Γ., ὃν τινες σοφιστὴν χαλοῦσιν, ἔτη 
ἑχατὸν ὀχτώ" τροφῆς δὲ ἀποσχόμενος ἐτελεύτησεν" ὅν φασιν ἐρωτηϑέντα τὴν 
αἰτίαν τοῦ μαχροῦ γήρως καὶ ὑγιεινοῦ ἐν πάσαις ταῖς αἰσϑήσεσιν εἰπεῖν διὰ 
τὸ μηδέποτε συμπεριενεχϑῆναι ταῖς ἄλλων εὐωχίαις. αὶ. ΟἜΝΒΟΕ. 15, 8 ΟὔΘα 
5, 8369, 25. 

14, ὐτντ. ΠῚ 1, 9 αγύόνειε αὐέδηι δογιρίουεβ αρἰἰχιβεοινῖ Οογαω εἰ Τιδιαϑ 
ϑἰομῖ, φιιοβ ἐμιβεοιῖμβ 6ϑὲ οἷν οἰπιβάοηι ἐηδμῖας Ο, 1, οοπίϊηιιδ, Εἰπυρεαοοῖἑα, κεἰ ἔγα- 
ἀϊέων, ἀἰδοίριῖιδ. 18 δοπεβοὶο ἰοησιδϑίηεας ἀεέαϊδ (παρὰ σοι δὲ πουθῆι υἱαὶξ 

απη08) οὐ πυμ  ἷδ δἰρνεῖ ἤΠογιοῖξ, ἰάσφοσχυε οἰ ἐϊογιρη, ἀδ χιῖδιιϑ ϑιργα αἰαὶ, {εξ 
αοηἶιι8. δὲ εὐἰέγα ϑοογαΐεν ἀδῳμα ἀμνγαυϊέ, 

15. πὶ, Υ. Η. Π| 88 Γ. ὁ Δεοντῖνος ἐπὶ τέρματι ὧν τοῦ βίου καὶ γεγη- 
ρακὼς εὖ μάλα ὑπό τινος ἀσϑένείας καταληφϑείς, κατ᾽ ὀλίγον ἐς ὕπνον ὑπο- 
λισϑάνων ἔχειτο. ἐπεὶ δέ τις αὐτὸν παρῆλϑε τῶν ἐπιτηδείων ἐπισχοπούμενος 
χαὶ ἤρετο ὅ τι πράττοι, ὃ Γ΄. ἀπεχρίνατο ᾿ἤδη μὲ ὁ ὕπνος ἄρχεται παραχατα- 
τίϑεσθαι τἀδελφώῶι᾽. 

10. ΟΟΝΤΙΙ,. πὲ. 1Π| 1,18 δὲβ ϑιιοοόβϑεῦα ηνμὶ, 86 οἱαγίβδοίημιι8 Οογσίας 

αμάϊονιθνε Ἰϑοογαΐεβ. φιαηιημαην ὧδ Ῥγαθοορίογε εἶπι8 ἐγῖευ αὐιοίογοβϑ ποῦν Θ0Ή- 
υοηῖξ, ἢ08 ἑαηιοη Αγβίοίεϊ [ἴτ. 189 Η.] ογεάίηθ. ΥΩ]. Α 12. 

11. [Ῥυστ.}] ΥἹΈ, Χ οτ. ". 838) [αταθτηδὶ 68 Ιβοκγαῖθβ, πδοὴ ἃ. Ῥουϊθροΐθη 
Ηοοάοτοβὶ ἦν δὲ χαὶ αὐτοῦ τράπεζα πλησίον, ἔχουσα ποιητάς τε καὶ τοὺς 
διδασχάλους αὐτοῦ, ἐν οἷς χαὶ Γοργίαν εἰς σφαῖραν ἀστρολογικὴν βλέποντα 
αὐτὸν τε τὸν Ἰσοκράτην παρεστῶτα. 

18, Ιβοσε. 15, 1656 ὃ δὲ πλεῖστα κτησάμενος, ὧν ἡμεῖς μνημονεύομεν, Γ. 
ὁ Δεοντῖνος, οὗτος διατρίψας μὲν περὶ Θετταλίαν, ὅτ᾽ εὐδαιμονέστατοι τῶν 

Ἑλλήνων ἦσαν, πλεῖστον δὲ χρόνον καὶ βιοὺς χαὶ περὶ τὸν χρηματισμὸν τοῦ- 
τον γενόμενος, πόλιν δ᾽ οὐδεμίαν χκαταπαγίως οἰκήσας οὐδὲ περὶ τὰ χοινὰ 
δαπανηϑεὶς οὐδ᾽ εἰσφορὰν εἰσενεγχεῖν ἀναγχασϑείς, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις οὔτε 
γυναῖχα γήμας οὔτε παῖδας ποιησάμενος, ἀλλ᾽ ἀτελὴς γενόμενος καὶ ταύτης 
τῆς ληιτουργίας τῆς ἐνδελεχεστάτης καὶ πολυτελεστάτης, τοσοῦτον προλαβὼν 
πρὸς τὸ πλείω χτήσασϑαι τῶν ἄλλων, χιλίους μένους στατῆρας κατέλιπεν. 

19. Ῥιμτο θη. Ρ. Ὁ ΑΒ οὐ Μένων, πρὸ τοῦ μὲν Θετταλοὶ εὐδόκιμοι 
ἦσαν ἐν τοῖς “Ἕλλησιν καὶ ἐϑαυμάζοντο ἐφ᾽ ἱππικῆι τε καὶ πλούτωι, νῦν δέ, 
ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἐπὶ σοφίαι, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ τοῦ σοῦ ἑταίρου ᾿Αριστίππον 
πολῖται Λαρισαίου. τούτου δὲ ὑμῖν αἴτιός ἐστι ΓΠ." ἀφιχόμενος γὰρ εἰς τὴν 
πόλιν ἐραστὰς ἐπὶ σοφίαι εἴληφεν ᾿Αλευαδῶν τε τοὺς πρώτους, ὧν ὃ σὸς ἐρα- 
στής ἐστιν ᾿Αρίστιτιπος, καὶ τῶν ἄλλων Θετταλῶν" καὶ δὴ καὶ τοῦτο τὸ ἔϑος 
ὑμᾶς εἴϑικεν ἀφόβως τε καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀποχρίνεσϑαι, ἐάν τίς τι ἔρηται, 
ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας ἅτε καὶ αὐτὸς παρέχων αὑτὸν ἐρωτᾶν τῶν ᾿Ελλή- 
γων τῶι βουλομένωι ὃ τι ἄν τις βούληται, καὶ οὐδενὶ ὅτωι οὐκ ἀποχρινόμενος. 
ἌΒιΒτ, Ρ0]. "3, 1215 20 [Βρβ τη πηρ ἀ68 ΒὌγρογγθομεθ8] Γ΄. μὲν οὖν ὃ Δεον- 
τῖνος τὰ μὲν ἴσως ἀπορῶν τὰ δ᾽ εἰρωνευόμενος ἔφη χαϑάπερ ὅλμους εἶναι 
τοὺς ὑπὸ τῶν ὁλμοποιῶν πεποιημένους, οὕτω χαὶ Δαρισαίους τοὺς ὑπὸ τῶν 
δημιουργῶν πεποιημένους εἶναι γάρ τινας “αρισαιοποιοῦς. 



Α. 12---24. ΓΕΒΕΝ ὕΝῸ ΓΠΕΡΗ͂ΒΕ. 28ὅ--28. ΒΒΕΤΟΕΙΚ. 821 

20. -- ἀοτρ. 4410 ἐχέλευε [(.}] γοῦν νυνδὴ ἐρωτᾶν δ᾽ τί τις βούλοιτο 
τῶν ἔνδον ὄντων, χαὶ πρὸς ἅπαντα ἔφη ἀποχρινεῖσϑαι. 4490 [(΄. Βρτίο!!] χαὶ 
γὰρ αὖ καὶ τουτο ἕν ἐστιν ὧν φημι, μηδένα ἂν ἐν βραχυτέροις ἐμοῦ τὰ 
αὐτὰ εἰπεῖν. 

5 21. --- Μοπο 960 Γοργίου μάλιστα, ὦ Σώχρατες, ταῦτα ἄγαμαι, ὅτι οὐκ 
ἄν ποτε αὐτοῦ τοῦτο ἀκούσαις ὑπισχνουμένου [πᾶπι], διδάσκαλον εἶναι ἀρετῆς], 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων καταγελᾶι, ὅταν ἀκχούσηι ὑπισχνουμένων᾽ ἀλλὰ λέγειν 
οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς. 

22. --- ἀοΥρ. 466Β πολλώχις γὰρ ἠδη ἔγωγε [(.] μετὰ τοῦ ἀδελφου 
10 ΓΡτοάϊκοβ ὑῥ. 488] χαὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἰατρῶν εἰσελϑὼν παρά τινα τῶν χα- 

μνόντων οὐχὶ ἐθέλοντα ἢ φάρμακον πιεῖν ἢ τεμεῖν ἢ καῦσαι παρασχεῖν τῶι 
ἐατρῶι, οὐ δυναμένου τοῦ ἰατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα οὐκ ἄλληι τέχνηι ἢ τῆι 
ῥητορικῆι. 

28. ΑΚι80. τῆθί, Γ 3. 14000}14 τὸ δὲ Γοργίου εἰς τὴν χελιδόνα, ἐπεὶ κατ᾽ 
158 αὐτοῦ πετομένη ἀφῆχε τὸ περίττωμα, ἄριστα τῶν τραγιχῶν᾽ εἶπε γὰρ" αἰσχρὸν 

γ᾽ ὦ Φιλομήλα᾽. ὄρνιϑι μὲν γάρ, εἰ ἐποίησεν, οὐχ αἰσχρόν, παρϑένωι δὲ 
αἰσχρόν. εὖ οὖν ἐλοιδόρησεν εἰπὼν ὃ ἦν, ἀλλ᾽ οὐχ ὃ ἔστιν. 

24. ῬΗπτΟΤΕ. Υ. 8. 1 Ῥγοοθιῃ. Ρ. 203 ὁ δὴ Γ. ἐπισχώπτων τὸν Πρόδικον, 
ὡς ξἕωλά τε καὶ πολλάκις εἰρημένα ἀγορεύοντα ἐπαφῆχεν ἑαυτὸν τῶι καιρῶι" 

40 οὐ μὴν φϑόνου γε ἥμαρτεν" ἦν γάρ τις Χαιρεφῶν ᾿Αϑήνησιν ... οὗτος ὁ Χαι- 
ρεφῶν τὴν σπουδὴν τοῦ Γοργίου διαμασώμενος" “διὰ τί, ἔφη, ὦ Γοργία, οἱ 
κύαμοι τὴν μὲν γαστέρα φυσῶσι, τὸ δὲ πῦρ οὐ φυσῶσι; ὃ δὲ οὐδὲν ταραχϑεὶς 
ὑπὸ τοῦ ἐρωτήματος τουτὶ μέν, ἔφη, σοὶ καταλείπω σχοπεῖν, ἐγὼ δὲ ἐκχεῖνο 
πάλαι οἶδα, ὅτι ἡ γῆ τοὺς νάρϑηκας ἐπὶ τοὺς τοιούτους φύει: 

“Ὁ ἘΗΈΕΤΟΕΙΚ. 

25. Ῥιιτ. Ῥῃδοᾶγ. Ρ. 261 Α [5. 5. 611,22] Τεισίαν δὲ Γοργίαν τε ἐάσομεν 
εὕδειν, οἱ πρὸ τῶν ἀληϑῶν τὰ εἰχότα εἶδον ὡς τιμητέα μᾶλλον, τά τε αὖ 
σμιχρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμιχρὰ φαίνεσϑαι ποιοῦσιν διὰ ῥώμην λόγου, 
χαινά τε ἀρχαίως τά τ᾿ ἀρχαῖα καινῶς, συντομίαν τε λόγων καὶ ἄπειρα μήκη 

80 περὶ πάντων ἀνεῦρον. αὶ. Οἷα. Βτυῦ. 12, 41. 
26, --- ῬΕΪΙΘΌ. 58.Ὰ ἤχουον . .. Γοργίου πολλάχις, ὡς ἡ τοῦ πείϑειν 

πολὺ διαφέροι πασῶν τεχνῶν᾽ πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῆι δοῦλα δι᾿ ἑκόντων, ἀλλ᾽ 
οὐ διὰ βίας, ποιοῖτο. 

21. --- ὅοτρ. 4508 [(. Βρυίο!) τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὲ χειρουργίας 
80 τε χαὶ τοιαύτας πράξεις ὡς ἔπος εἰπεῖν πᾶσά ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητο- 

ρικῆς οὐδὲν ἐστι τοιοῦτον χειρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ ἡ κύρω- 
σις διὰ λόγων ἐστί. διὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἀξιῶ εἶναι περὶ 
λόγους, ὀρϑῶς λέγων ὡς ἐγώ φημι. ΟἸΧΜΡΙΟΡ. 2. ἃ. 50. Ρ. 181 ΦΠπ [9488 
Αγοωυ ΒΌΡΡΙ. 14, 131] οἱ περὶ τὰς λέξεις δεινοὶ λαμβάνονται τῶν δύο λέξεων 

40 τοῦ τε χειρουργήματος καὶ τῆς κυρώσεως ὡς μὴ λεγομένων" κατὰ ἀλή- 
ϑειαν γὰρ οὐδὲ λέγονται. φαμὲν οὖν, ὅτι, ἐπειδὴ Γ. ὃ λέγων, ὡς ἀπ᾽ ἐχείνου 
προφέρει τὰς λέξεις ἐγχωρίους οὔσας" Δεοντῖνος γὰρ ἦν. 

28. --- ὅοτρ. 468.Α. εἴ τι ἐγὼ συνίημι, λέγεις [(.] ὅτε πειϑοῦς δημιουρ- 
γός ἐστιν ἡ ῥητορικὴ καὶ ἡ πραγματεία αὐτῆς ἅπαφα καὶ τὸ κεφάλαιον 

45 εἰς τοῦτο τελευτᾶι. ἀδ.Α ἡ ῥητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, πειϑοῦς δημιουργὸς ἐστι 
πιστευτικῆς, ἀλλ᾽ οὐ διδασχαλικῆς, περὶ τὸ δίχαιόν τε χαὶ ἄδικον. [Ὀαγδὰβ 
Πηρίοτι ῬΙαΐ. ἰπ Ρ]αί. Οοτρ. (ΡΓΟὈ]. ἰπ Ηθιτηορ. ἢ. 8) ἔτ. 9». 130} 18 ΒΔΌΡΡΘΙ. 
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29. ΑΞι5τ. τηοί, Γ 1. 140424 ἐπεὶ δ᾽ οἱ ποιηταὶ λέγοντες εὐήϑη διὰ τὶν 
λέξιν ἐδόχουν πορίσασϑαι τήνδε τὴν δόξαν, διὰ τοῦτο ποιητικὴ πρώτη ἐγένετο 
λέξις οἷον ἡ Γοργίου. καὶ νῦν ἔτι οἱ πολλοὶ τῶν ἀπαιδεύτων τοὺς τοιούτοις 
οἴονται διαλέγεσθαι κάλλιστα. 

80. Οτο. Οτγδῖ. 12, 39 λαεὸ [ἀπαξμθβϑθη, Ῥδυίβοβοη ἃ 8. γγ.] ἐγαςέαβ8ϑε Τῆτγο. 

ϑυνιαοΐμηι Οαϊομεάονίμοι ργυϊηι εἰ Τοονδμηι ζογμέ Οογσίανε, ΤἭΣοδοννα 
ὑπᾶς Βυζαρένενν νην ξοβηα αἰΐο8 χιιο8 λογοδαιόάλους αρρεϊϊαὶ ἐτε ΤΆ αεαάνο δο- 
ογαΐίοβ [ναὶ]. ὅ. δ11, 11]. 

31. --- --- 49, 166 ἐπ ἀμόνι οοποϊ νυ ξαϊ8 οοηδοοίαϊίονε αονγσίανε Κεεῖδδε Ῥσῦν 
εἵροηι αοοορίνι8. 

82. --- --- 52, 115 (Ναπιογα8) ργίποορβ ἱπυεηϊοηαὶ Γμξ Τηγαθψηεαςσΐτεδ, ομέμς 
ογηυῖα τπἰηηβ οἴἴαηι εααπέ δογρία τμηιεῦοϑο. πάρι... ραγία ραγίδεεα αὐἰέμηζία 
δὲ δἰηυϊ ον ἀοβηϊλέα ἐἰοηῖχιια οοτ γαγὶδ τοϊαέα σοπέγαγία, χμας δια βρογεξε, εἰέαπαει 

ἰὰ ποῆ ἀσαϑ, οαἀιριέ ρἱογιεριψιια τμριογοϑε, Οὐ. ργίηνιιβ ἱπηυομὶξ, 8δεα δὲ τεβιεβ εεὶ 
ἐπἐεηιρεγαπέδιβ... 110 Ο΄. ατέορι αὐἱαίον ε8ὲ σεομεγὶβ οἷλμι8 οἱ εἷθ γεβέξσ ξαξέδια 
(ϑὲ. επῖν ἐρ86 οοπβοῖ) ἐηιβοϊοη ἐλ αδι μγ, χαδ Ἰδοογαΐεδ, ομηι ἑανεεη ἀτεεϊἐβϑεΐ ἐπ 

Τλρδϑαϊία αὐιίοδοονδ δοθηι ἰαηὶ αογσίαηι, πιοάεγαίίιβ ἴα ἱεηιρεγαυϊξ. 
88. ΑτῊξν. Υ 220} ὁ δὲ Πολιτικὸς αὐτοῦ [ΑΗΕΒΕΠ6Π68) διάλογος ἅπαν- 

των χαταδρομὴν περιέχει τῶν ᾿Αϑήνησιν δημαγωγῶν, ὁ δ᾽ ᾿Αρχέλαος Ζορχίου 
τοῦ ῥήτορος. 

Β. ΕἘΒΑΟΜΕΝΤΕ, 

ΓΟΡΓΙΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜῊ ΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ. 

1. Ιβοσβ. 10,8 πῶς γὰρ ἄν τις ὑπερβάλοιτο Γοργίαν τὸν τολμήσαντα 
λέγειν, ὡς οὐδὲν τῶν ὄντων ἔστιν ἢ Ζήνωνα τὸν ταὐτὰ δυνατὰ καὶ πάλιν ἀδύ- 
νατα πειρώμενον ἀποφαίνειν. 158, 268 τοὺς λόγους τοὺς τῶν παλαιῶν σοφι- 
στῶν, ὧν ὁ μὲν ἄπειρον τὸ πλῆϑος ἔφησεν εἶναι τῶν ὄντων... Παρμενίδης 
δὲ χαὶ Μέλισσος ἕν, Γ΄ δὲ παντελῶς οὐδέν. 

2, ΟὔΥΜ». ἰπ ἀοτ. Ρ. 1 ἀμέλει καὶ γράφει ὁ Γ. Περὶ φύσεως σύγγραμμα 
οὐχ ἄχομψον τῆι πὸ ὀλυμπιάδι [4441], ὥστε χη ἔτεσιν ἢ ὀλίγωι πλείοσιν εἶναι 
πρῶτον τὸν Σωχράτην [ἄρθβϑοῃ ΒΙαζο ογ ΟἹ. 17, 8. 470 δηβοίχζι). 

8. βΕχτυ. δᾶν. πιδίϊ. ὙΠ 66 7. Γ. δὲ ὁ Δεοντῖνος ἐχ τοῦ αὐτοῦ μὲν τά- 88 
γματος ὑπῆρχε τοῖς ἀνηιρηκόσι τὸ χριτήριον, οὐ κατὰ τὴν ὁμοίαν δὲ ἐπιβολὴν 
τοῖς περὶ τὸν Πρωταγόραν. ἐν γὰρ τῶι ἐπιγραφομένωι Περὶ τοῦ μὴ ὃν- 
τος ἢ Περὶ φύσεως τρία χατὰ τὸ ἑξῆς χεφαάλαια χατασχενάζει, ἕν μὲν χκαὲ 
πρῶτον ὅτι οὐδὲν ἔστιν, δεύτερον ὅτι εἰ καὶ ἔστιν, ἀκατάληπτον ἀνϑρωπωι, 
τρίτον ὅτι εἰ καὶ καταληπτόν, ἀλλὰ τοί γε ἀνέξοιστον χαὶ ἀνερμήνευτον τῶι 
πέλας. ὅτι μὲν οὖν οὐδὲν ἔστιν, ἐπιλογίζεται τὸν τρόπον τουτον" εἰ γὰρ 86 
ἔστι τι, ἤτοι τὸ ὃν ἔστιν ἢ τὸ μὴ ὄν, ἡ καὶ τὸ ὃν ἔστι καὶ τὸ μὴ ὄν. οὔτε 
δὲ τὸ ὃν ἔστιν, ὡς παραστήσει, οὔτε τὸ μὴ ὄν, ὡς παραμυϑήσεται, οὔτε τὸ 
ὃν καὶ τὸ μὴ ὄν, ὡς χαὶ τοῦτο διδάξει" οὐκ ἄρα ἔστι τ. κχαὶ δὴ τὸ μὲν μὴ 67 
ὃν οὐκ ἔστιν. εἰ γὰρ τὸ μὴ ὃν ἔστιν, ἔσται τι ἅμα καὶ οὐκ ἔσται" ἧι μὲν γὰρ 
οὐκ ὃν νοεῖται, οὐχ ἔσται, ἧι δὲ ἔστι μὴ ὄν, πάλιν ἔσται. παντελῶς δὲ ἄτο- 
πον τὸ εἶναί τι ἅμα καὶ μὴ εἶναι" οὐχ ἄρα ἔστι τὸ μὴ ὄν. χαὶ ἄλλως, εἰ τὸ 
μὴ ὃν ἔστι, το ὃν οὐκ ἔσται" ἐναντία γάρ ἐστι ταῦτα ἀλλήλοις, καὶ εἰ τῶι μὴ 

15 ὄντι συμβέβηκε τὸ εἶναι, τῶι ὄντι συμβήσεται τὸ μὴ εἶναι. οὐχὶ δὲ γε τὸ ὃν 
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οὐχ ἔστιν, (τοίνυν) οὐδὲ τὸ μὴ ὃν ἔσται. καὶ μὴν οὐδὲ τὸ ὃν ἔστιν. εἰ 
γὰρ τὸ ὃν ἔστιν, ἤτοι ἀΐδιόν ἐστιν ἢ γενητὸν ἢ αἰόιον ἅμα καὶ γενητόν" οὔτε 
δὲ ἀϊΐδιόν ἐστιν οὔτε γενητὸν οὔτε ἀμφότερα, ὡς δείξομεν" οὐχ ἄρα ἔστι τὸ 
ὄν. εἰ γὰρ αἰδιὸν ἐστι τὸ ὄν (ἀρχτέον γὰρ ἐντεῦϑεν), οὐκ ἔχει τινὰ ἀρχήν. 
τὸ γὰρ γινόμενον πᾶν ἔχει τιν᾽ ἀρχήν, τὸ δὲ αἰδιον ἀγένητον χκαϑεστὼς οὐχ 
εἶχεν ἀρχήν. μὴ ἔχον δὲ ἀρχὴν ἄπειρόν ἐστιν. εἰ δὲ ἄπειρόν ἐστιν, οὐδαμοῦ 
ἐστιν. εἰ γάρ ποὺ ἐστιν, ἕτερον αὐτοῦ ἐστιν ἐχεῖνο τὸ [ὃν] ἐν ὧι ἐστιν, καὶ 
οὕτως οὐκέτ᾽ ἄπειρον ἔσται τὸ ὃν ἐμπεριεχόμενόν τινι μεῖζον γάρ ἐστι τοῦ 
ἐμπεριεχομένου τὸ ἐμπεριέχον, τοῦ δὲ ἀπείρου οὐδέν ἐστι μεῖζον, ὥστε οὐχ 
ἔστι που τὸ ἄπειρον. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἐν αὐτῶι περιέχεται. ταὐτὸν γὰρ ἔσται 
τὸ ἐν ὧι χαὶ τὸ ἐν αὐτῶι, καὶ δύο γενήσεται τὸ ὄν, τόπος τε καὶ σῶμα᾽ τὸ 
μὲν γὰρ ἐν ὧι τόπος ἐστίν, τὸ δ᾽ ἐν αὐτῶι σῶμα. τοῦτο δέ γε ἄτοπον. τοί- 
γυν οὐδὲ ἐν αὐτῶι ἐστι τὸ ὄν. ὥστ᾽ εἰ ἀϊδιόν ἐστι τὸ ὄν, ἀπειρόν ἐστιν, εἰ 
δὲ ἀπειρόν ἐστιν, οὐδαμοῦ ἐστιν, εἰ δὲ μηδαμοῦ ἐστιν, οὐκ ἔστιν. τοίνυν εἰ 
αἰδιόν ἐστι τὸ ὄν, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ὄν ἐστιν. καὶ μὴν οὐδὲ γενητὸν εἶναι 
δύναται τὸ ὄν. εἰ γὰρ γέγονεν, ἤτοι ἐξ ὄντος ἢ ἐκ μὴ ὄντος γέγονεν. ἀλλ᾽ 
οὔτε ἐκ τοῦ ὄντος γέγονεν" εἰ γὰρ ὃν ἐστιν, οὐ γέγονεν ἀλλ᾽ ἔστιν ἤδη᾽ οὔτε 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος" τὸ γὰρ μὴ ὃν οὐδὲ γεννῆσαί τι δύναται διὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης 
ὀφείλειν ὑπάρξεως μετέχειν τὸ γεννητικὸν τινος. οὐκ ἄρα οὐδὲ γενητὸν ἐστι 
τὸ ὄν. χατὰ τὰ αὐτὰ δὲ οὐδὲ τὸ συναμφότερον, αἰδιον ἅμα χαὶ γενητόν" 
ταῦτα γὰρ ἀναιρετιχά ἐστιν ἀλλήλων, καὶ εἰ ἀἰδιὸν ἐστι τὸ ὄν, οὐ γέγονεν, 
καὶ εἰ γέγονεν, οὐχ ἔστιν ἀΐδιον. τοίνυν εἰ μήτε αἰδιόν ἐστι τὸ ὃν μήτε γε- 
νητὸν μήτε τὸ συναμφότερον, οὐκ ἂν εἴη τὸ ὄν. καὶ ἄλλως, εἰ ἔστιν, ἤτοι 
ἕν ἐστιν ἢ πολλά" οὔτε δὲ ἕν ἐστιν οὔτε πολλά, ὡς παρασταϑήσεται" οὐκ ἄρα 
ἔστι τὸ ὄν. εἰ γὰρ ἕν ἐστιν, ἥτοι ποσὸν ἐστιν ἢ συνεχές ἐστιν ἢ μέγεϑός 
ἐστιν ἢ σῶμά ἐστιν. ὃ τι δὲ ἂν ἦι τούτων, οὐχ ἕν ἐστιν, ἀλλὰ ποσὸν μὲν 
χαϑεστὼς διαιρεϑύσεται, συνεχὲς δὲ ὃν τμηϑήσεται. ὁμοίως δὲ μέγεϑος νοού- 
μενον οὐχ ἔσται ἀδιαίρετον. σῶμα δὲ τυγχάνον τριπλοῦν ἔσται" χαὶ γὰρ μῆ- 
χος καὶ πλάτος καὶ βάϑος ἕξει. ἄτοπον δέ γε τὸ μηδὲν τούτων εἶναι λέγειν 
τὸ ὄν" οὐχ ἄρα ἐστὶν ἕν τὸ ὄν. χαὶ μὴν οὐδὲ πολλά ἐστιν. εἰ γὰρ μή 
ἐστιν ἕν, οὐδὲ πολλά ἐστιν" σύνϑεσις γὰρ τῶν χαϑ᾽ ἕν ἐστι τὰ πολλά, διόπερ 
τοῦ ἑνὸς ἀναιρουμένου συναναιρεῖται καὶ τὰ πολλά. ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν οὔτε 
τὸ ὃν ἔστιν οὔτε τὸ μὴ ὃν ἔστιν, ἐκ τούτων συμφανές. ὅτι δὲ οὐδὲ ἀμφό- ἢ 

΄ » Α ΑἹ : , ᾿ ᾿ .Ὶ ν᾿ ει} 

τερα ἔστιν, τὸ τε ὃν καὶ τὸ μὲ ὄν, εὐεπιλόγιστον. εἴπερ γὰρ τὸ μὴ ὃν ἔστι 
» - σ - Α , 

χαὶ τὸ ὃν ἔστι, ταὐτὸν ἔσται τῶι ὄντι τὸ μὴ ὃν ὅσον ἐπὶ τῶι εἶναι" καὶ διὰ 
τοῦτο οὐδέτερον αὐτῶν ἔστιν. ὅτι γὰρ τὸ μὴ ὃν οὐχ ἔστιν, ὁμόλογον" δέ- 

Α » ) Ρ] 

δειχται δὲ ταὐτὸ τούτωι χαϑεστὼς τὸ ὄν χαὶ αὐτὸ τοίνυν οὐχ ἔσται. οὐ ἢ 
ν᾿ 2 )} » » κΓ - ΙΝ ιν ) ’ ᾽ , Ζ 

μὴν ἀλλ᾽ εἴπερ ταὐτὸν ἐστι τῶι μὴ ὄντι τὸ ὄν, οὐ δύναται ἀμφότερα εἶναι" 
εἰ γὰρ ἀμφότερα, οὐ ταὐτόν, καὶ εἰ ταὐτόν, οὐχ ἀμφότερα. οἷς ἕπεται τὸ 

40 μηδὲν εἶναι. εἰ γὰρ μήτε τὸ ὃν ἔστι μήτε τὸ μὴ ὃν μήτε ἀμφότερα, παρὰ δὲ 
- ᾽ ὧν ᾽) Ἵ 

ταῦτα οὐδὲν νοεῖται, οὐδὲν ἔστιν. 
σ͵ " : - » ᾿ ) ᾿ , ) Π 

Ὅτι δὲ κἂν ἦι τι, τοῦτο ἀγνωστὸν τε καὶ ἀνεπινόητὸν ἐστιν ἀανϑρώπωι, 
᾿ ν᾿ , [4 ) 

παραχειμένως ὑποδεικτέον. εἰ γὰρ τὰ φρονούμενα, φησὶν ὃ Γοργίας, οὐχ 
ΜΞ . ὦ μὲ 

ἔστιν ὄντα, τὸ ὃν οὐ φρονεῖται. χαὶ κατὰ λόγον" ὦσπερ γὰρ εἰ τοῖς φρονου- 
45 μένοις συμβέβηχεν εἶναι λευχοῖς, κἂν συμβεβήχει τοῖς λευχοῖς φρονεῖσϑαι, 

οὕτως εἰ τοῖς φρονουμένοις συμβεβήκει μὴ εἶναι οὖσι, χατ᾿ ἀνάγχην συμβή- 
σεται τοῖς οὖσι μὴ φρονεῖσϑαι. διόπερ ὑγιὲς καὶ σῶιζον τὴν ἀχολουϑίαν 
ἐστὶ τὸ “εἰ τὰ φρονούμενα οὐκ ἔστιν ὄντα, τὸ ὃν οὐ φρονεῖται᾽. τὰ δέ γε 

916, ΕἼδρτα. ἃ. Ὑοσβοῖτ. 84 
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φρονούμενα (προληπτέον γάρ) οὐχ ἔστιν ὄντα, ὡς παραστήσομεν" ουχ ἄρα 
τὸ ὃν φρονεῖται. καὶ (μὴν) ὅτι τὰ φρονούμενα οὐχ ἔστιν ὄντα, συμφανές" 
εἰ γὰρ τὰ φρονούμενά ἐστιν ὄντα, πάντα τὰ φρονούμενα ἔστι», καὶ ὅπη ἄν" 
τις αὐτὰ φρονήσηι. ὅπερ ἐστὶν ἀπεμφαῖνον" [εἰ δέ ἐστι, φαῦλον. οὐδὲ γὰρ 
ἂν φρονῆι τις ἄνϑρωπον ἱπτάμενον ἢ ἅρματα ἐν πελάγει τρέχοντα, εὐϑέως 
ἄνϑρωπος ἵπταται ἢ ἅρματα ἐν πελάγει τρέχει. ὥστε οὐ τὰ φρονούμενά 
ἐστιν ὄντα. πρὸς τούτοις εἰ τὰ φρονούμενά ἐστιν ὄντα, τὰ μὴ ὄντα οὐ ὃ 
φρονηϑήσεται. τοῖς γὰρ ἐναντίοις τὰ ἐναντία συμβέβηχεν, ἐναντίον δέ ἐστι 
τῶι ὄντι τὸ μὴ ὄν. χαὶ διὰ τοῦτο πάντως, εἰ τῶι ὄντι συμβέβηχε τὸ φρονεῖ: 
σϑαι, τῶι μὴ ὄντι συμβήσεται τὸ μὴ φρονεῖσϑαι. ἄτοπον δ᾽ ἐστὲ τοῦτο" καὶ 
γὰρ Σκύλλα χαὶ Χίμαιρα καὶ πολλὰ τῶν μὴ ὄντων φρονεῖται. οὐχ ἄρα τὸ 
ὃν φρονεῖτα. ὥσπερ τε τὰ ὁρώμενα διὰ τοῦτο ὁρατὰ λέγεται ὅτε δρᾶται, 5ἱ 
χαὶ τὰ ἀχουστὰ διὰ τοῦτο ἀχουστὰ ὅτι ἀχούεται, χαὶ οὐ τὰ μὲν δρατὰ ἐκ- 
βάλλομεν ὅτι οὐχ ἀχούεται, τὰ δὲ ἀχουστὰ παραπέμπομεν ὅτε οὐχ δρᾶται 
(ἕχαστον γὰρ ὑπὸ τῆς ἰδίας αἰσϑήσεως ἀλλ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλης ὀφείλει κρίνεσϑαιν 
οὕτω καὶ τὰ φρονούμενα καὶ εἰ μὴ βλέποιτο τῆι ὄψει μηδὲ ἀκούοιτο τῆι 
ἀχοῆι ἔσται [1]. ἔστι), ὅ οτι πρὸς τοῦ οἰχείου λαμβάνεται κριτηρίου. εἰ οὖν 5 
φρονεῖ τις ἐν πελάγει ἅρματα τρέχειν, καὶ εἰ μὴ βλέπει ταῦτα, ὀφείλει πε 

στεύειν ὅτι ἅρματα ἔστιν ἐν πελάγει τρέχοντα. ἄτοπον δὲ τοῦτο" οὔχ ἄρα 

τὸ ὃν φρονεῖται καὶ καταλαμβάνεται. 

Καὶ εἰ χαταλαμβάνοιτο δέ, ἀνέξοιστον ἑτέρωι. εἰ γὰρ τὰ ὄντα δρατά ὃ 
ἐστι καὶ ἀκουστὰ χαὶ χοινῶς αἰσϑητά, ἅπερ ἐχτὸς ὑπόκειται, τούτων τε τὰ 
μὲν δρατὰ δράσει καταληπτά ἐστι τὰ δὲ ἀχουστὰ ἀχοῆι καὶ οὐκ ἐναλλάξ, πῶς 
οὖν δύναται ταῦτα ἑτέρωι μηνύεσϑαι; ὧι γὰρ μηνύομεν, ἔστι λόγος, λόγος 5! 
δὲ οὐχ ἔστι τὰ ὑποχείμενα χαὶ ὄντα' οὐχ ἄρα τὰ ὄντα μηνύομεν τοῖς πέλας 
ἀλλὰ λόγον, ὃς ἕτερός ἐστι τῶν ὑποκειμένων. καϑάπερ οὖν τὸ ὁρατὸν οὐχ 
ἂν γένοιτο ἀχουστὸν καὶ ἀνάπαλιν, οὕτως ἐπεὶ ὑπόχειται τὸ ὃν ἐχτός, οὐχ 
ἂν γένοιτο λόγος ὃ ἡμέτερος" μὴ ὧν δὲ λόγος οὐκ ἀν δηλωϑείη ἑτέρωι. 
ὅ γε μὴν λόγος, φησίν, ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων ἡμῖν πραγμάτων συν- 
ἰσταται, τουτέστι τῶν αἰσϑητῶν" ἐκ γὰρ τῆς τοῦ χυλοῦ ἐγχυρήσεως ἐγγένεται 
ἡμῖν ὃ κατὰ ταύτης τῆς ποιότητος ἐχφερόμενος λόγος, καὶ ἐκ τῆς τοῦ χρώματος 
ὑποπτώσεως ὃ χατὰ τοῦ χρώματος. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ὃ λόγος τοῦ ἐχτὸς παραᾶ- 
στατιχός ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ἐχτὸς τοῦ λόγου μηνυτικὸν γίνετα. καὶ μὴν οὐδὲ δῦ 
ἔνεστι λέγειν ὅτι ὃν τρόπον τὰ ὁρατὰ χαὶ ἀκουστὰ ὑπόκειται, οὕτως καὶ ὃ 
λόγος, ὥστε δίνασϑαι ἐξ ἱποχειμένου αὐτοῦ καὶ ὄντος τὰ ὑποχείμενα καὶ 
ὄντα μηνύεσϑαι, εἰ γὰρ καὶ ὑπόχειται, φησίν, ὃ λόγος, ἀλλὰ διαφέρει τῶν 
" ὑποκειμένων, καὶ πλείστωι διενήνοχε τὰ δρατὰ σώματα τῶν λόγων" 
εὐ ἑτέρου γὰρ ὀργάνου ληπτὸν ἐστι τὸ ὁρατὸν χαὶ δι᾿ ἄλλου ὃ λόγος. οὐχ 
"Ἢ ἐνδείκνυται τὰ πολλὰ τῶν ὑποχειμένων ὃ λόγος, ὥσπερ οὐδὲ ἐχεῖνα τὴν 

ἀλλήλων διαδηλοῖ φύσιν. τοιούτων οὖν παρὰ τῶι Γοργίαι ἡπορημένων 51 

οἴχεται ὅσον ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληϑείας κριτήριον" τοῦ γὰρ μήτε ὄντος 
μήτε γνωρίζεσθαι δυναμένου μήτε ἄλλωι παρασταϑῆναι πεφυχότος οὐδὲν ἂν 
εἴη κριτήριον. 

ΑΒΜ Ομ Αὐβζαρ πῃ [Δ.π|51.] ἃ. ΜΙ ΧΟ. ὅ. θ. 919511---980} 21, ΨαΙαΠΠοΝ 
ΒᾺ Ο΄. 418 ΕἸἰπ] οἱ πιηρ οἷηθ ΤΠθοτῖο θυ ΥΥ̓ ΔὨΥΠΘΒση αηρ' πο ΕΠΙρΡΘάΟΚΙ65. (δ οῦ 
ἀον ΝΟΌΘηΕΙ6Ι Περὶ φύσεως, 8. 5. 108, 14), ἀὰ8 ἄογ Το]Ϊροπᾶθ Βογιομῦθ ΒΑΠΙΠΊΘΠ: 

4, Ῥιλύ. ρθη, Ἰ0Α ΤΠ [Νοποι ἀπᾶ 50Κι.} Τὸ δὲ χρῶμα τί λέγεις, ὦ Σύ- 
χρατες; -- Ὑβριστής γ᾽ εἶ, ὦ Μένων᾽ ἀνδρὶ πρεσβύτηι πράγματα [1]. παρ᾽ 

δ 



10 

1ὅ 

20 

25 

Β, ΕῈ, 4---θ. 5681 

αὐτὰ] προστάττεις ἀποκρίνεσϑαι, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐϑέλεις ἐναμνησϑεὶς εἰπεῖν, ὁ 
τί ποτε λέγει ΤΙ. ἀρετὴν εἶναι... Ο Βούλει οὖν σοι κατὰ Γοργίαν ἀποκρίνωμαι, 
ἧι ἂν σὺ μάλιστα ἀκολουϑήσαις; - Βούλομαι" πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν λέγετε 
[Μόποι ἃ. αἀΟΥΡ 48] ἀπορροάς τινας τῶν ὄντων κατα ᾿βμπεδοκλέα [5..181,.1]. 
- Σφόδρα γε. --- Καὶ πόρους, εἰς οὗς χαὶ δι᾽ ὧν αἱ ἀπορροαὶ πορεύονται; 
-- Πάνυ γε. --- Καὶ τῶν ἀπορροῶν τὰς μὲν ἁρμόττειν ἐνίοις μὲν τῶν πό- 
ρων, τὰς δὲ ΠΡ ΕΤΕΙΕΕΝ ἢ μείζους εἶναι; -- Ἔστι ταῦτα. -- Οὐχοῦν χαὶ ὄψιν 
καλεῖς τι; -- Ἔγαγε. -- Ἐχ τούτων δὴ ἡ σύνες ὅ τοι λέγω᾽, ἔφη Πίνδαρος" 
ἔστιν γὰρ χρόα ἀπορροὴ σχημάτων [1. σωμάτων ποὺ ΑἹ. ἀρ 508. 
Ῥ. 24, 8 ὕ7ομα!.) ὄψει σύμμετρος καὶ αἰσϑητός. -- Ἄριστά μοι δοκεῖς, ὠ 
Σώχρατες, ταύτην τὴν ἀπόχρισιν εἰρηχέναι. - Ἴσως γάρ σοι χατὰ συνή- 
ϑειαν εἴρηται" καὶ ἅμα οἶμαι ἐννοεῖς, ὅτι ἔχοις ἂν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ φω- 
γήν, ὃ ἔστι ᾿ καὶ ὀσμὴν καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων. -- Πάνυ μὲν οὖν. --- 
Τραγικὴ γάρ ἐστιν, ὦ Μένων, ἡ ἥ ἀπόκρισις. 

ὕ. ΤΉΕΟΡΕΕ. 40 ἱρπθ 18 ὅτι δ᾽ ἀπὸ μὲν τοῦ ἡλίου φῶς ἅπτουσι τῆι ἄνα- 
χλάσει ἀπὸ τῶν “λείων [τί τὸ ἄπορον) (συμμιγνῦσι δὲ τὸ ὑπέκκαυμα), ἀπὸ δὲ 

τοῦ πυρὸς οὐχ ἅπτουσιν, αἴτιον [ὁ] ἢ τε λεπτομέρεια χαὶ ὅτι συνεχὲς γίγνε- 
ται μᾶλλον ἀναχλώμενον, τὸ δὲ ἀδυνατεῖ διὰ τὴν ἀνομοιότητα. ὥστε τὸ μὲν 
τῶι ἀϑροισμῶι καὶ τῆι λεπτότητι διαδνόμενον εἰς τὸ ἔχχαυμα δύναται καίειν, 

τὸ δ᾽ οὐδέτερον ἔχον οὐ δύναται. ἐξάπτεται δὲ ἀπὸ τε τῆς ὑέλου χαὶ ἀπὸ 
τοῦ χαλχοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου τρόπον τινὰ ἐργασϑέντων, οὐχ, ὥσπερ Γ. φησὶ 
καὶ ἄλλοι δέ τινες οἴονται, διὰ τὸ ἀπιέναι τὸ πῦρ διὰ τῶν πόρων. 

ἘΠΙΤΑΦΙΟΣ. 
ΥΩ]. Α 1 5. 524, 47 

6 [ἰγ. ὅ βαῦρρθ Ογαΐ. Αἐξ. Π| 180] Ριυάχυν. δᾶ Ηοπηοξ.. Υ 548 Υ7 12. Διο- 
νύσιος ὃ πρεσβύτερος ἐν τῶι δευτέρωι Περὶ χαρακτήρων περὶ Γοργίου λέγων 
τάδε φησίν᾽ δικανικοῖς μὲν οὖν αὐτοῦ οὐ περιέτυχον λόγοις, δημηγορικχοῖς δὲ 
ὀλίγοις καί τισι χαὶ τέχναις, τοῖς δὲ πλείοσιν ἐπιδεικτικοῖς. τῆς ὁὲ ἰδέας αὐτοῦ 

τῶν λόγων τοιοῦτος ὃ χαραχτήρ. ἐγχωμιάζει δὲ τοὺς ἐν πολέμοις ἀριστεύ- 
σαντας ᾿Αϑηναίων᾽" 

τί γὰρ ἀπῆν τοῖς ἀνδράσι τούτοις ὧν δεῖ ἀνδράσι προσεῖ- 
ναι; τί δὲ χαὶ προσῆν ὧν οὐ δεῖ προσεῖναι; εἰπεῖν δυναίμην ἃ 
βούλομαι, βουλοίμην δ᾽ ἃ δεῖ, λαϑὼν μὲν τὴν ϑείαν νέμεσιν, φυ- 
γὼν δὲ τὸν ἀνθρώπινον φϑόνον. οὗτοι γὰρ ἐκέκτηντο ἔνϑεον 
μὲν τὴν ἀρετήν, ἀνθρώπινον δὲ τὸ ϑνητόν, πολλὰ μὲν δὴ τὸ 
πρᾶιον ἐπιεικὲς τοῦ αὐϑάδους δικαίου προχρίνοντες, πολλὰ δὲ 

νόμου ἀχριβείας λόγων ὀρϑότητα, τοῦτον νομίζοντες ϑειότα- 
τον χαὶ κοινότατον νόμον, τὸ δέον ἐν τῶι δέοντι χαὶ λέγειν χαὶ 
σιγᾶν καὶ ποιεῖν (χαὶ ἐᾶν), καὶ δισσὰ ἀσκήσαντες μάλιστα ων 
δεῖ, γνώμην (καὶ ῥώμην), τὴν μὲν βουλεύοντες τὴν δ᾽ ἀποτελοῦν- 
τες, ϑεράποντες μὲν τῶν ἀδίκως δυστυχούντων, κολασταὶ δὲ τῶν 

ἀδίκως εὐτυχούντων, αὐθάδεις πρὸς τὸ συμφέρον, εὐδργητοιπρὸς 
τὸ πρέπον, τῶι φρονίμωι τῆς γνώμης παύοντές τὸ ἄφρον {τῆς 
ῥώμης), ὑβρισταὶ εἰς τοὺς ὑβριστάς, κόσμιοι εἰς τοὺς κοσμίους, 
ἄφοβοι εἰς τοὺς ἀφόβους, δεινοὶ ἐν τοῖς δεινοῖς. μαρτύρια ὁὲ 
τούτων τρόπαια ἐστήσαντο τῶν πολεμίων, Διὸς μὲν ἀγάλματα. 
ἑαυτῶν δὲ ἀναϑήματα, οὐκ ἄπειροι οὔτε ἐμφύτου ἄρεος οὔτε 

94 Ἐ 
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γομίμων ἐρώτων οὔτε ἐνοπλίου ἔριδος οὔτε φιλοκάλου εἰρήνης, 
σεμνοὶ μὲν πρὸς τους ϑεοὺς τῶι διχαίωι, ὅσιοι δὲ πρὸς τοὺς το- 

κέας τῆι ϑεραπείαι, δίκαιοι (μὲν) πρὸς τοὺς ἀστοὺς τῶι ἴσοι, 
εὐσεβεῖς δὲ πρὸς τοὺς φίλους τῆι πίστει. τοιγαροῦν αὐτῶν ἄἀπο- 
ϑανόντων ὃ πόϑος οὐ συναπέϑανεν, ἀλλ᾽ ἀϑάνατος οὐχ ἐν ἀϑαε- 
νάτοις σώμασι ζῆι οὐ ζώντων. 

ΟΑΥΜΠΙΚΟΣ. Υεὶ. Α 1 5, 524, 1 ἢ, 

12] ΑΒιβν. τῆθι. Γ 14. 1414}29 λέγεται δὲ τὰ τῶν ἐπιδειχτεικῶν προοίμια 
ἐξ ἐπαίνου ἢ ψόγου οἷον Γ. μὲν ἐν τῶι Ὀλυμπιχῶι λόγωι ὕπὸ πολλῶν 
ἄξιοι ϑαυμάζεσϑαι, ὦ ἀνόρες Ἕλληνες". ἐπαινεῖ γὰρ τοὺς τὰς πανη- 
γύρεις συνάγοντας. 

8 [0] ἴεν. δα. 1 51 ὑ. 8346Ρ. χαὶ τὸ ἀγώνισμα ἡμῶν κατὰ τὸν 4εον- 
τῖνον Γοργίαν διττῶν δὴ ἀρετῶν δεῖται, τόλμης καὶ σοφέας" τόλ’ 
μης μὲν τὸν κίνδυνον ὑπομεῖναι, σοφίας δὲ τὸ πλίγμα γνῶναι. ὁ 
γάρ τοι λόγος καϑάπερ τὸ κήρυγμα τὸ Ὀλυμπίασι καλεῖ μὲν τὸν 
βουλόμενον, στεφανοῖ δὲ τὸν δυνάμενον. 

ΠΥΘΙΚΟΣ. 

9 [60] Ῥεπδτε. [9,4 [8. 523, 40]. 

ἘΓΚΏΜΙΟΝ ΕἸΣ ΗΔΕΙΟΥΣ. 

10 [7 Απιθτ. τποῦ. Γ 14. 141641 τοιοῦτον γὰρ τὸ Γοργίου Ἐγκώμιον 
εἰ ς Ἠλείους" οὐδὲν γὰρ προεξαγκωνίσας οὐδὲ προαναχινήσας εὐθὺς ἄρχεται 
“Ἦλις πόλις εὐδαίμων... 

ΥΠῈΡ ΠΑΔΜΑΜΗΔΟΥΣ ΑΠΟΜΟΓΙΑ 

οὐ δἰΐθη, δυροᾶγ, Ὁ. Δ, ΠῚ 184 ϑδαρρο, Δπᾶρμοι ῥ. 189 ΒΙαββ. Ἐδθίμοῖῦ πὲ ὕπ- 
τοῦδ Ὀοβιγ θη. 

ἘΔΕΝῊΣ ΕΓΚΩΜΙ͂ΟΝ 

11. οὐδ! θη, δὈροαττοκί Ο. Α. 11 182, Απᾶρῃ. Ρ. 1580 ΒΙ458. Ἐδίμοῖῦ θοϑε τίρη. 

ῬΙῸΡΟ ἃ 18.14 ὅτι δ᾽ ἡ πειϑὼ προσιοῦσα τῶι λόγωι χαὶ τὴν ψυχὴν 13 
ἐτυπώσατο οπως ἐβούλετο, χρὴ μαϑεῖν πρῶτον μὲν τοὺς τῶν 
μετεωρολόγων λόγους, οἵτινες δόξαν ἀντὶ δόξης τὴν μὲν ἀφελό- 
μενοι τὴν δ᾽ ἐνεργασάμενοι τὰ ἄπιστα καὶ ἀδηλα φαίνεσϑαι τοῖς 
τῆς ὁὀξης ὄμμασιν ἐποίησαν" δεύτερον δὲτοὺς ἀναγκαίους [ἴ ἀγο- 
ραἰους) διὰ λόγων ἀγῶνας, ἐν οἷς εἷς λόγος πολὺν ὄχλον ἔτερψε 
χαὶ ἔπεισε τέχνηι γραφείς, οὐκ ἀληϑείαι λεχϑείς" τρίτον φιλο- 
σόφων λόγων ἁμίλλας ἐν αἷς δείκνυται (καὶ γλώσσης) καὶ γνώμης 
τάχος εὐμετάβολον ποιοῦν τὴν τῆς δόξης πίστιν. τὸν αὐτὸν δὲ 13 
λόγον ἔχει ἡ τετοῦ λόγου δύναμις πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς τάξιν ἡ τε 
τῶν φαρμάκων τάξις πρὸς τὴν τῶν σωμάτων φύσιν. ὥσπερ γὰρ 
τῶν φαρμάκων ἄλλους ἄλλα χυμοὺς ἐκ τοῦ σώματος ἐξάγει, καὶ 

τὰ μὲν νόσου τὰ δὲ βίον παύει, οὕτω καὶ τῶν λόγων οἱ μὲν ἐλύ- 

πησαν, οἱ δὲ ἔτερψαν, οἱ δὲ ἐφόβησαν, οἱ δὲ εἰς ϑάρσος κατέστη- 

σαν τοὺς ἀχούοντας, οἱ δὲ πειϑοῖ τινι καχῆι τὴν ψυχὴν ἐφαρμά- 
κευσαν καὶ ἐξεγοήτευσαν. ᾿ 
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ΤΕΧΙ͂ΝΗ. 

ψεὶ. βάτυκ. ἁ 3 [νε]. 5. 167,12], ῬΊΟΡΟΚ. Δ 4, 2 [8. 621, 31). ὅσηοι, ἴβοσε. 18, 19. 
ΞΟΡΑΥ. ΘΟ. Ηθητη. Υ᾽ 6 ἢ. ΥΥ 412. [ᾧῬιματ. Ῥμδθαᾶν, 261 Β ἢ]. 

12 [12] Απιβτ. τπϑῦ, Γ 18, 141908 δεῖν ἔφη Γ. τὴν μὲν σπουδὴν δια- 
φϑείρειν τῶν ἐναντίων γέλωτι, τὸν δὲ γέλωτα σπουδῆι. 

18 118] ΠιονΎ8. 46 ΘΟΡ. γοΙΡ. 84 καιροῦ δὲ οὔτε ῥήτωρ οὐδεὶς οὔτε 
φιλόσοφος εἰς τόδε χρόνου τέχνην ὥρισεν οὐδ᾽ ὅσπερ πρῶτος ἐπεχείρησε περὶ 
αὐτοῦ γράφειν Γ. ὃ Λεοντῖνος οὐδ᾽ ὅτι λόγου ἄξιον ἔγραψεν. 

14, Τπ ἄθγ Τϑοῦπθ βίαπαθη νϑυτη 10} ἀπο αἴθ Μαυβίοσσθᾶάθῃ (τὶ Ηθίθμα 

πη ῬαΙδπθ 468). 6]. ΔΕΙΒΤ. ΒΟΡΉἢ. οἱ. 84. 18880 χαὶ γὰρ τῶν περὶ τοὺς ἐρι- 
στιχοὺς λόγους μισϑαρνούντων ὁμοία τις ἦν ἡ παίδευσις τῆι Γοργίου πρα- 
γματείαι᾽ λόγους γὰρ οἱ μὲν ῥητορικούς, οἱ δὲ ἐρωτητικοὺς ἐδίδοσαν ἐχμανϑά- 
νειν, εἰς οὺς πλειστάχις ἐμπίπτειν ὠιήϑησαν ἑκάτεροι τοὺς ἀλλήλων λόγους. 
διόπερ ταχεῖα μὲν ἄτεχνος δ᾽ ἦν ἡ διδασχαλία τοῖς μανϑάνουσι παρ᾽ αὐτῶν. 
οὐ γὰρ τέχνην ἀλλα τὰ ἀπὸ τῆς τέχνης διδόντες παιδεύειν ὑπελάμβανον, ὥσπερ 
ἂν εἴ τις ἐπιστήμην φάσχων παραδώσειν ἐπὶ τὸ μηδὲν πονεῖν τοὺς πόδας, εἶτα 
σχυτοτομιχὴν μὲν μὴ διδάσκοι μηδ᾽ ὅϑεν δυνήσεται πορίζεσϑαι τὰ τοιαῦτα, 
δοίη δὲ πολλὰ γένη παντοδαπῶν ὑποδημάτων. 

ΑΥΒ ὈΝΒΕΒΤΙΜΜΤΕῈΝ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ, 

15 [16] ΑἈι5Υ. τῆθί Γ 3. 1405084 τὰ δὲ ψυχρὰ ἐν τέτταρσι γίγνεται 
κατὰ τὴν λέξιν ἔν τε τοῖς διπλοῖς ὀνόμασιν... καὶ ὡς Γ΄. ὠνόμαζεν πτωχο- 
μουσοχόλαχας ἐπιορχήσαντας [χαὶ] κατ᾽ εὐορχκήσαντος. 

16 [16] --- --- 1400» χαὶ ἔτε τέταρτον τὸ ψυχρὸν ἐν ταῖς μεταφοραῖς 
γίνεται... οἷον Γ. χλωρὰ καὶ ἔναιμα τὰ πράγματα" σὺ δὲ ταῦτα 
αἰσχρῶς μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ ἐϑέρισας. ποιητιχῶς γὰρ ἄγαν. 

11 [8] --- -- 1418582 ἐν δὲ τοῖς ἐπιδειχτικοῖς δεῖ τὸν λόγον ἐπεισο- 
ὀιοῦν ἐπαίνοις, οἷον ᾿Ισοχράτης ποιεῖ" ἀεὶ γάρ τινα εἰσάγει. καὶ ὃ ἔλεγεν Γ.» 
ὅτι οὐχ ὑπολείπει αὐτὸν ὁ λόγος, ταὐτὸ ἐστιν. εἰ γὰρ ᾿Αχιλλέα λέγων Πηλέα 
ἐπαινεῖ, εἶτα Αἰαχόν, εἶτα τὸν ϑεόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἀνδρίαν, ἣ τὰ καὶ τὰ ποιεῖ 
ἢ τοιόνδε ἐστίν. Ὑ6]. ἔτ. 19, 

18 [14] [ΠΟΧοτῖκ.] περὶ ὕψους 8, 2 ταύτηι καὶ τὰ τοῦ Δεοντίνου Γοργίου 
γελᾶται γράφοντος Ξέρξης ὁ τῶν Περσῶν Ζεὺς καὶ γῦπες ἔμψυχοι 
ταφοι. 

19 [24] Ῥιλτο Μοποι Ρ᾿. 11 [Μϑηοη τΐΐ Βογαυΐπηρ δυΐ αοτρῖδβ 11] 
πρῶτον μὲν εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρετήν, ῥάιδιον ἴπ. εἰπεῖν], ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀν- 
δρὸς ἀρετή, ἱχανὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως πράττειν χαὶ πράττοντα τοὺς μὲν 

φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς καχώς, χαὶ αὐτὸν εὐλαβεῖσϑαι μηδὲν τοι- 

οὗτον παϑεῖν. εἰ δὲ βούλει γυναικὸς ἀρετήν, οὐ χαλεπὸν διελθεῖν, ὅτι δεῖ 

αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἰχεῖν, σώιζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ 

ἀνόρός. καὶ ἄλλη ἐστὶν παιδὸς ἀρετὴ καὶ ϑηλείας καὶ ἄρρενος καὶ πρεσβυ- 

τέρου ἀνδρός, εἰ μὲν βούλει ἐλευϑέρου, εἰ δὲ βούλει δούλου. «καὶ ἄλλαι πάμ- 
πολλαι ἀρεταί εἰσιν, ὥστε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πέρι ὅ τι ἔστιν" καϑ᾽ 

ἑχάστην γὰρ τῶν πράξεων χαὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸς ἕκαστον ἔργον ἑχάστωι ἡμῶν 

ἡ ἀρετή ἐστιν, ὡσαύτως δὲ οἶμαι, ὦ Σώχρατες, καὶ ἡ κακία. ἌΒΙΒΤ. ΡΟ]. Α 18, 

45 1260426 χαϑόλου γὰρ οἱ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτοὺς ὅτι τὸ εὖ ἔχειν τὴν 
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ψυχὴν ἀρετὴ ἢ τὸ ὀρϑοπραγεῖν ἢ τι τῶν τοιούτων" πολὺ γὰρ ἄμεινον λέγου- 
σιν οἱ ἐξαριϑμοῦντες τὰς ἀρετάς, ὥσπερ Γ΄, τῶν οὕτως δριζομένων. 

20 [19] Ῥιστ. Οἴπι, ο, 10 Γ, μὲν ὁ “εοντῖνός φησι τὸν Κίμωνα τὰ 
χρήματα κτᾶσϑαι μὲν ὡς χρῶιτο, χρῆσϑαι δὲ ὡς τεμώιτο. 

με [27] - δά]. δὲ δπὶ. 28 Ρ. 640 ὃ μὲν γὰρ φίλος οὐχ ὥσπερ ἀπεφαί- 
γετὸ Γ. αὑτῶι μὲν ἀξιώσει τὰ δίκαια τὸν φίλον ὑπουργεῖν, ἐκεῖ 

γωι δ᾽ αὐτὸς ὑπηρετήσει πολλὰ καὶ τῶν μὴ δικαίων. 
22 [20] --- χη]. νἱτί. ᾿. 242 χομψότερος μὲν ὃ Γ΄. φαίνεται, κελεύων 

μὴ τὸ εἶδος ἀλλὰ τὴν δόξαν εἶναι πολλοῖς γνώριμον τῆς γυ- 
γαιχός. 

25. [21] --- ἀ6 ρίογ. ΑἸ, ὅ ν". 8480 [νε]. Ῥ. 16} ἡ τραγωιδία. εν παρα- 
σχοῦσα τοῖς μύϑοις καὶ τοῖς πάϑεσιν ἀπά την ὡς Γ. φησίν, ἥν ὁ τε ἀπα- 
τύσας δικαιότερος τοῦ μὴ ἀπατήσαντος χαὶ ὃ ἀπατηϑεὶς σοφώ- 

τερος τοῦ μὴ ἀπατηϑέντος. ὁ μὲν γὰρ ἀπατήσας δικαιότερος ὅτι τοῦτο 
18 ὑποσχόμενος πεποίηκεν, ὃ δὲ ἀπατηϑεὶς σοφώτερος" εὐάλωτον γὰρ ὑφ᾽ ἧδο- 

νῆς λόγων τὸ μὴ ἀναίσϑητον. 
24. [22] --- φαδοδ.. οοαΥ. ΥὯΙ 10, 2 Ρ. Τ18Ὲ Ι΄. εἶπεν ἕν τῶν δραμάτων 

αὐτοῦ ἐπαγακο ὀῥσὶ μεστὸν ἄρεος εἶναι, τοὺς Επτὰ ἐπὶ Θήβας. 
25 [23] Ῥδόο, οΠγοβίοσῃ. ῥ. 281, 14 ΕΥ̓ ΘΕίρΒ.. Ἑλλάνικος δὲ χαὶ ΕΝ ΤΥ 

χαὶ Φερεχύδης εἰς Ὀρφέα τὸ γένος “ἀνάγουσιν αὐτοῦ [ΠΟΠΊ615].... Π. δὲ ὃ 

“Δεοντῖνος εἰς Μουσαῖον αὐτὸν ἀνάγει. 
26 [26] Ῥποσι, ἰπ Ηθβ. ορρ. 88 οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀληϑὲς ὃ ἔλεγε Γ΄. ἔλεγε 

δὲ τὸ μὲν εἶναι ἀφανὲς μὴ τυχὸν τοῦ δοκεῖν, τὸ δὲ δοκεῖν ἀσϑε- 
γὲς μὴ τυχὸν τοῦ εἶναι. 

. 91 [18] σπου, ον. Τὶ χὰ Δ 460 [ρ. 164,29 Μ8155.} χαὶ Γ᾿ ἀνεμίσγοντο 
δὲ λιταῖς ἀπειλαὶ καὶ εὐχαῖς οἰμωγαί, Ἐριαιρμίοθῦ 

ΒΞΟΗΠΕΟΘΗΤΒΕΖΕΌΘΟΤΕΘΒ. 

5. [0] ΘἌΛΕΟΟ - ὅζυ8. ϑ'Ρεῦύσηξε ὥδθθιβ, ν. ἤγββοὶ [Πλ. δῖιι8. 51, 840 π, 84] 

Θογσίαϑ [Ὁ δγυ. Οογσοηίαβ)] παΐ σεδβασέ; Ὁϊθ Βουνοιταροπᾶθ βου ὔπηρι γὸπ ϑῦνγαϑ 
ΨοΥθοσροηθη κοὶσὶ βίος ἄδημ, θη αἷθ νγοίβου ΜΆΪΟΥ 68. ποῦ πιϊύ ἰγΘπ 6Γ- 
ΡΟ ύοα ΕἌΥΌΘπ τη ]οπ Κὔὄππθη. θη ἴῃγο νἱθῖθ Αὐδοίῦ απᾶ ἰἢΓ στόββοβ ΑὉ- 
τηβοη ἰοσ οἷ νγυμάουθαγοβ Ζοαρτιἧβ αν ΔΡ, τνῖθ Βουυ οἢ 68. ἴῃ βοῖποσ 6 - 
Βογρθημοῖν ἰδὲ, ὕὉπᾶ σόπη αἷθ οἰπζοίπθῃ ϑέαΐθη ἰῆγοῦ Αὐδοῖῦ οἷη Επᾶθ οστοίοδι 
ΒΑΌΘπ, 80 ΘΘΌΘΠ 516 ἴδτη νυ]οάθσαμι ἄθη ΚυδηΣ 68 ΒΊ6ρ68, ᾿ἱπᾶάθχῃ 5816 βοῃυγοίσθη. 
88 806 γ, νγῶβ Κοίπθ Ηδπᾶ ογΐδβδὶ πη τγδϑ Κοὶπ Αὐρὸ βίης, υνῖθ Κδπη αἷδ 
Ζαμηρθ 68 δυββαρῸη ΟὟΟΥ ἀδ8 ΟἿ ἀθβ ΖΌ  ΓΟΥΒ 68. νυμθ 0 ὴ ἢ {χὰ Β 381} 

Ο ἹΜΙΤΑΤΙΟΝ. 
1. Ῥημλτο ϑγηρ. 194 Ε ---191 Ε., Ερᾶο ἀθ8 Αραδίδοη δαΐ ἄρῃ Εγοβ, Ῥαγοάϊίθ 

ἀο85 Θογρίδηϊϑοθοη 5615 ἀο8 Αβαίδου. γεὶ. 1980 [50 Κγ.} χαὶ γάρ μὲ Γοργίον 
ὁ λόγος ἀνεμίμνηισχεν, ὥστε ἀτεχνῶς τὸ τοῦ Ὁμήρου ἐπεπόνϑη" ἐφοβούμην 
μή μοι τελευτῶν ὃ ᾿᾿γάϑων Γοργίου χεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῶι λόγωι ἐπὶ 

τὸν ἐμὸν λόγον πέμψας αὐτὸν μὲ λίϑον τῆι ἀφωνίαι ποιήσειεν. 1860 Παυ- 

σανίον δὲ παυσαμένου (διδάσκουσι γάρ με ἴσα λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί) χτλ 
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1Ὁ 

16. ΑΟΕΟΙΑΒ 6. 2. 11. ΡΕΟΘΙΚΟΒ. Α. 1-9. ΓΕΒΕΝ, δ8 

2 [11] ΧΈΝΟΡΗ. Βυταρ. 2, 26 ἣν δὲ ἡμῖν οἱ παῖδες μικραῖς κύλιξε μικρὰ 

ἐπιψαχάζωσιν, ἵνα καὶ ἐγὼ ἐν Γοργιείοισι() ῥήμασιν εἴπω χτλ. [Τοχί 

ῃ. Αἰἢ. ΧΙ 504 ΠΕ]. Ῥατγοᾶϊο ἀθὺ Ῥαγοάϊΐθ Ὁ 1. 

τ. ῬΒΟΘΙΚΟΞ. 

Α. ΓΕΒΕΝ Νὴ ΤΕΉΗΒΕ, 

τ. Ηβδυομ. δοὶ ὅθ 00). Ρ]δΐ. τσϑρ. 0000 [ν8]. ϑυϊά, Προδ] Πρόδιχος Κεῖος 

φυσικὸς φιλόσοφος, Δημοκρίτου σύγχρονος τοῦ ᾿Αβδηρίτου, Γοργίου δὲ καὶ 

Πρωταγόρου μαϑητής. τελευτᾶι κώνειον πιὼν ὑπὸ ᾿Αϑηναίων ὡς τοὺς νέους 

διαφϑείρων. 
ἃ, Ῥχιτο Ῥτοίαρ. 315 Ὁ ΠΝ, χαὶ μὲν δὴ καὶ Τανταλόν γε εἰσεῖδον᾽" ἐπεόή- 

μει γὰρ ἄρα καὶ Π. ὃ Κεῖος" ἦν δὲ ἐν οἰχήματί τινι ὧι πρὸ τοῦ μὲν ὡς ταμιείωι 

ἐχρῆτο Ἱππόνικος... ὃ μὲν οὖν Π. ἔτι κατέχειτο ἐγκεκαλυμμένος ἐν κωδίοις 

τισὶν καὶ στρώμασιν καὶ μάλα πολλοῖς, ὡς ἐφαίνετο. Ῥαπθοῦθη Ῥααβδηΐδβ απ 

Αραΐδοπ α. ἃ. περὲ δὲ ὧν διελέγοντο οὐκ ἐδυνάμην ἔγωγε μαϑεῖν ἔξωϑεν χαίπερ 

λιπαρῶς ἔχων ἀχούειν τοῦ Προδίχου" πάσσοφος γάρ μοι δοκεῖ ἁνὴρ εἶναι καὶ 

ϑεῖος. ἀλλὰ διὰ τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς βόμβος τις ἐν τῶι οἰκήματι γιγνό- 

μενος ἀσαφῆ ἐποίει τὰ λεγόμενα. 

8, --- ΗἸΡρ. τπαΐοτ. 282 Ὁ (ϑοκτ. βρυίομ ὁ ἡμέτερος ἑταῖρος Π. οὗτος 

πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε δημοσίαι ἀφίκετο, ἀτὰρ τὰ τελευταῖα ἔναγχος ἀφι- 

κόμενος δημοσίαι ἐκ Κέω λέγων τ᾽ ἐν βουλῆι πάνυ ηὐδοχίμησεν καὶ ἰδίαι ἐπι- 

δείξεις ποιούμενος καὶ τοῖς νέοις συνὼν χρήματα ἔλαβεν ϑαυμαστὰ ὅσα. 

4. --- Αροὶ. 19 εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας 

τε ὁ Λεοντῖνος καὶ Π. ὃ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕχαστος, 

ὦ ἄνδρες, [οἷός τ᾽ ἐστὶν) ἰὼν εἰς ἑχάστην τῶν πόλεων τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι 

τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖχα συνεῖναι ὧι ἂν βούλωνται, τούτους πείϑουσιν τὰς 

ἐχείνων συνουσίας ἀπολιπόντας σφίσιν ξυνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν 

προειδέναι. 
5, ΑΒΙΒΤΟΡΕ. ἽΟΙΚ. 3600 (μον ἄον ΤΟΙ οι; νρ]. Υῦρ. 692) 

οὐ γὰρ ἂν ἄλλωι γ᾽ ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφιστῶν 

πλὴν ἢ Προδίκωι" τῶι μὲν σοφίας χαὶ γνώμης οὕνεχα, σοὶ δέ (β0Κι.) ... 

-- Ταροηϊβίαὶ ἔν, 490 Καὶ. 
τοῦτον τὸν ἀνόρ᾽ ἢ βυβλίον διέφϑορεν 

ἢ Πρόδικος ἢ τῶν ἀδολεσχῶν εἷς γέ τις. 

8. βσμοι,. ΑΠΙΒΤΌΡΗ, ὕΟΙΚ. 861 διδάσκαλος δὲ ἦν οὗτος καὶ Θηραμένους 

τοῦ ἐπικαλουμένου Κοϑόρνου ἴπδοῦ ἄθπι ῬαΡ Ποῦ ἅθ8. ΔΑ οβοῖπο8 8, 5. 810, 8]. 

1. Ῥιονυβ. Ηδιῖο. Ἰβοοῦ. 1 γενόμενος [1Β0Κτ.}] δὲ ἀχουστὴς Προδίχου τε 

τοῦ Κείου καὶ Γοργίου τοῦ Δεοντίνου καὶ. Τεισίου τοῦ Συρακουσίου τῶν τότε 

μέγιστον ὄνομα ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἐχόντων ἐπὶ σδφίαι, ὡς δέ τινες ἱστοροῦσι, 

χαὶ Θηραμένους. 

8. ὅπια, ΧΥ͂ 20, 4 αὐιαϊέον {εϊξ τὰ. Ἐπτρ 468] ρ᾿μϑίοὶ Απασαφογας εἰ ῬΥο- 

ἀιοὶ γοίογϑ. 

9. ΜΑποεια, Υ͂. Τῆυο. 86 ἐζήλωσε {ΤἈπκγὰ.} δ᾽ ἐπ᾿ ὀλίγον, ὥς φησιν 

Ἄντυλλος, καὶ τὰς Γοργίου τοῦ Λεοντίνου παρισώσεις καὶ τὰς ἀντιϑέσεις τῶν 



δ86 11. ῬΕΟΘΙΚΟΒΝ Α. 9--16. ΚΕΗΠΕ. 

ὀνομάτων, εὐδοχιμούσας κατ᾽ ἐχεῖνο χαιροῦ παρὰ τοῖς Ἕλλησε καὲ μέντοι χεὶ 
Προδίχου τοῦ Κείου τὴν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀχριβολογίαν. 

10. ὐτντπ, ΠΠ1,12 λόγι ργίηνὶ οομυγηγὶβ ἰἴοοοβ ἐγασέαδβδε αἰἱοιηξαν 
Ῥγοίαφογαϑ, Οονσίαδ; αὐζεοίι Ῥ. εὐ Ηἱρρίαϑ εἰ ἰάονηι Ῥγοίασογαϑ εἰ Ταγαδῳνιαολμε. 

ὅ ἤσηοι,. Δπῖβτ. γὅρ. 692 ὅτε οὐχ ὀρϑῶς Καλλίμαχος τὸν Πρόδεικον ἐν τοῖς 
ῥήτορσι καταλέγει [ἷπ Βοίπθη ΡΊΠΔΚΘΒ]" σαφῶς γὰρ ἐν τούτοες φελόσοφος. 

11. Ῥχυμυ. Οὐδέν]. 3848 (ϑοκ. ΒρΡυΪΟΒῸ τὸ περὲ τῶν ὀνοκεείτων» οὐ σμιχρὸν 
τυγχάνει ὃν μάϑημα. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ἤδη ἠχηχόη παρὰ Προδέκου τὴν πεντη- 
χοντάδραχμον ἐπίδειξιν, ἡ ἣν ἀκούσαντι ὑπάρχει περὶ τοῦτο πετεαεδεῦσϑαι, ὥς 

10 φησιν ἐχεῖνος, οὐδὲν ἂν ἐχωλυέν σε αὐτίχα μάλα εἰδέναι τὴ» ελήϑεεαν περὶ 
ὀνομάτων ὀρϑότητος" νῦν δὲ οὐχ ἀχήχοα, ἀλλὰ τὴν δραχμιαίε». 

12. ΑΕιβυ. τηοῖ, Γ 14. 1415}12 ὥστε ὅπου ἂν ἣι καιρός, λεκτέον " χαί 

μοι προσέχετε τὸν νοῦν" οὐθὲν γὰρ μᾶλλον ἐμὸν ἢ ὑμέτερον᾽ καὶ “ἐρῶ γὰρ 
ὑμῖν οἷον οὐδὲ πώποτε ἀχηχόατε δεινόν (ἢ “οὕτω ϑαυμαστόν)" τοῦτο δ᾽ 

1 ἐστίν, ὥσπερ ἔφη Π., ὅτε νυστάζοιεν οἱ ἀχροαταί, παρεμβάλλεε» τῆς πεντη- 

χονταόράχμου αὐτοῖς [ἡἹ0}}} 818 οἰποπὶ βΒοῖν. Π18]0ρ]. 
18, Ββγμομυπῖκ: ῬΙΑΤῸΝ Ρχοίδρ. 8581 Α---Ο εὐτόντος δὲ «κὐτοῦ ταῦτα, 

ὁ Πρόδικος, καλῶς μοι, ἔφη, δοχεῖς λέγειν, αὐ Κριτία" χρὴ γὰρ τοὺς ἐν τοι- 
οἷσδε λόγοις παραγιγνομένους κοινοὺς μὲν εἶναι ἀμφοῖν τοῖν δεκκλεγοκένοιν 

20 ἀχροατάς, ἴσους δὲ μή. ἔστι γὰρ οὐ ταὐτόν" χοινῆι μὲν γὰρ εἐκοῦσαε δεῖ 
ἀμφοτέρων, μὴ ἴσον δὲ νεῖμαι ἑχατέρωι ἀλλὰ τῶι μὲν σοφωτέρωε πιλέο» τῶϊ 
ὁὲ ἀμαϑεστέρωι ἔλαττον. ἐγὼ μὲν καὶ αὐτός, ὦ Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, 
ἀξιῶ ὑμᾶς συγχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις περὶ τῶν λόγων ἀμφισβητεῖν μέν, ἐρί- 
ζειν δὲ μή ἀμφισβητοῦσι μὲν γὰρ χαὶ δι᾿ εὔνοιαν οἱ φίλοι τοῖς φέλοις, ἐρί- 

25 ζουσιν δὲ οἱ διάφοροί τε καὶ ἐχϑροὶ ἀλλήλοις. χαὶ οὕτως ἂν χαλλέστη ἡμῖν 
ἡ συνουσία γίγνοιτο" ὑμεῖς τε γὰρ οἱ λέγοντες μάλιστ᾽ ἂν οὕτως ἐν ἡφεῖν τοῖς 
ἀκούουσιν εὐδοκιμοῖτε καὶ οὐχ ἐπαινοῖσϑε" εὐδοχιμεῖν μὲν γάρ ἔστιν παρὰ 
ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀχουόντων ἄνευ ἀπάτης, ἐπαινεῖσϑαι δὲ ἐν λόγωι πολλάκις 
παρὰ δόξαν ψευδομένων" ἡμεῖς τ᾽ αὖ οἱ ἀχούοντες μάλιστ᾽ ἂν οὕτως εὐφραι- 

80 νοίμεϑα, οὐχ ἡδοίμεϑα' εὐφραίνεσθαι μὲν γὰρ ἔστιν μανϑάνοντά τι χαὶ 

φρονήσεως μεταλαμβάνοντα αὐτὴι τῆι διανοίαι, ἥδεσϑαί δὲ ἐσθίοντάώ τι ἢ 
ἄλλο ἡδὺ πάσχοντα αὐτῶι τῶι σώματι. ταῦτα οὖν εἰπόντος τοῦ Προδίκου 

πολλοὶ πάνυ τῶν παρόντων ἀπεδέξαντο. 
14, --- --- 3840 ᾺΑ χὰ Ῥτοᾶ.] χαὶ γὰρ οὖν χαὶ δεῖται τὸ ὑπὲρ Σιμωνίδου ἐπαν- 

85 ὄρϑωμα τῆς σῆς μουσικῆς, ἦε τό τε βούλεσϑαι χαὶ ἐπιϑυμεῖν διαιρεῖς εἰς 
οὐ ταὐτὸν ὄν... Β ζαὐτόν σοι δοχεῖ εἶναι τὸ γενέσϑαι καὶ τὸ εἶναι ἢ ἄλλο; 
ἄλλο νὴ 4, ἔφη ὃ Πρόδικος. 841Β τὸ γὰρ δεινόν, φησίν Ρτοὰ.], χαχὸν 
ἐστιν... τί ἔλεγεν, ὦ Πρόδικε, τὸ χαλεπὸν Σιμωνίδης; κακόν, ἔφη. 

1ὅ. - Μοη. 158; τελευτὴν χαλεῖς τι; τοιόνδε λέγω οἷον πέρας καὶ 

40 ἔσχατον" πώάώντα ταῦτα ταὐτὸν τι λέγω" ἴσως δ᾽ ἂν ἡμῖν Π. διαφέροιτο. 
16. --- Ἐπί μινά. 211 ΕΠ. πρῶτον γάρ, ὥς φησι Π., περὶ ὀνομάτων ὀρϑότη- 

τος μαϑεῖν δεῖ" ὃ δὴ καὶ ἐνδείχνυσϑόν σοι τὼ ξένω (Ευϊ γ ἄομηο5 ἀηᾶ Ὀΐοπγεο- 
ἄοτοβ), ὅτε οὐχ ἤιδησϑα τὸ μανϑάνειν, ὅτι οἱ ἄνϑρωποι χαλοῦσι μὲν ἐπὶ 
τῶι τοιῶιδε, ὅταν τις ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν ἔχων ἐπιστήμην περὶ πράγματός τι- 

45 νὸς ἔπειτα ὕστερον αὐτοῦ λαμβάνηι τὴν ἐπιστήμην, καλοῦσι δὲ ταὐτὸν τοῦτο 
καὶ ἐπειδὰν ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτηι τῆι ἐπιστήμηι ταὐτὸν τοῦτο πρᾶγμα 
ἐπισχοπῆι ἢ πραττόμενον ἢ λεγόμενον. μᾶλλον μὲν αὐτὸ ξυνιέναι χαλοῦσιν 
ἢ μανϑάνειν, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ μανϑώνειν. 

ἢ τοῦ τ 
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Α..11---20,. ΠΕΒΈΕ, ΒΒ, ΕΝ. 1. 2. δ871 

11. -- Τϑο. 1918 ἀλλ᾽, οἶμαι, τὸ ἄφοβον καὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ ταὐτόν 
ἐστιν. ἐγὼ δὲ ἀνδρείας μὲν καὶ προμηϑείας πάνυ τισὶν ὀλίγοις οἶμαι μετ- 
εῖναι, ϑρασύτητος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφόβου μετὰ ἀπρομηϑείας πάνυ 
πολλοῖς. Υ αὶ. 191) μηδέ γε εἴπηις, αὖ Μάχης" χαὶ γάρ μοι δοχεῖς τοῦδε ΑΥ 

ἠισϑῆισϑαι ὅτι ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου παρ- 
εἰληφεν, ὃ δὲ Δάμων τῶι Προδίκωι πολλὰ πλησιάζει, ὃς δὴ δοχεῖ τῶν σοφι- 
στῶν χάλλιστα τὰ τοιαῦτα ὀνόματα διαιρεῖν. 

18. --- ΟΒαιτηΐά. 163. Β εἰπέ μοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ ταὐτὸν χαλεῖς τὸ ποιεῖν 
καὶ τὸ πράττειν; οὐ μέντοι, ἔφη" οὐδέ γε τὸ ἐργάζεσϑαι καὶ τὸ ποιεῖν. 
ἔμαϑον γὰρ παρ᾽ Ἡσιόδου, ὃς ἔφη, ἔργον δ᾽ οὐδὲν εἶναι ὄνειδος [ΟΡρΡ. 809]. οἴξε 
οὖν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα ἐχάλει καὶ ἐργάζεσϑαι χαὶ πράττειν, οἷα νῦν δὴ σὺ 
ἔλεγες, οὐδενὶ ἂν ὄνειδος φάναι εἶναι σχυτοτομοῦντι ἢ ταριχοπωλοῦντι ῥ ἐπ᾿ 
οἰχήματος καϑημένωι; οὐχ οἴεσϑαί γε χρή, ὦ Σωώχρατες, ἀλλὰ καὶ ἐχεῖνος 
οἶμαι ποίησιν πράξεως καὶ ἐργασίας ἄλλο ἐνόμιζεν, καὶ ποίημα μὲν γίγνεσϑαι 
ὄνειδος ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ χαλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ οὐδέποτε οὐδὲν 
ὄνειδος" τὰ γὰρ καλῶς τε χαὶ ὠφελίμως ποιούμενα ἔργα ἐκάλει, καὶ ἐργασίας 
τε καὶ πράξεις τὰς τοιαύτας ποιήσεις. Νρὶ. Ὁ χαὶ γὰρ Προδίχου μυρία τινὰ 
ἀκήχοα περὶ ὀνομάτων διαιροῦντος. 

19. Απιθτ. Τορ. Β 6. 112522 ἔτι χαὶ εἰ αὐτὸ ἑαυτῶι συμβεβηχὸς ἔϑηχεν 
ὡς ἕτερον, διὰ τὸ ἕτερον εἶναι ὄνομα, χαϑάπερ Π. διηιρεῖτο τὰς ἡ δονὰς εἰς 
χαρὰν καὶ τέρψιν χαὶ εὐφροσύνην" ταῦτα γὰρ πάντα τοῦ αὐτοῦ, τῆς 
ἡδονῆς, ὀνόματά ἐστιν. Ατεχ. κ. ἃ. δι. 181,,2ω Π. δὲ ἐπειρᾶτο ἑκάστωι τῶν 
ὀνομάτων τούτων ἴδιόν τι σημαινόμενον ὑποτάσσειν, ὥσπερ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς 
Στοᾶς, χαρὰν μὲν λέγοντες εὔλογον ἔπαρσιν, ἡδονὴν δὲ ἄλογον ἔπαρσιν, τέρ- 
ψιν δὲ τὴν δι᾿ ὦτων ἡδονήν, εὐφροσύνην δὲ τὴν διὰ λόγων. νομοϑετούντων 
δέ ἐστι τοῦτο, ἀλλ᾽ οὐδὲν ὑγιὲς λεγόντων. 

20. Ῥιιάτ. ΡῬμδοᾶγ. 261 Β Π. ἐγέλασεν καὶ μόνος αὐτὸς ηὑρηχέναι ἔφη ὧν 
δεῖ λόγων τέχνην δεῖν δὲ οὔτε μακρῶν οὔτε βραχέων ἀλλὰ μετρίων. 

Β. ΒΑΟΜΕΝΤΕ. 

ΠΡΟΖΊΚΟΥ ΩΡΑ͂Ι. 

1. βσηοι. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. ὮΟΙΚ. 861 φέρεται δὲ χαὶ Προδίχου βιβλίον ἐπι- 
γραφόμενον Ὧραι, ἐν ὧι πεποίηκε τὸν Ἡρακλέα τῆι ᾿Αρετῆι καὶ τῆι Καχίαι 
συντυγχάνοντα καὶ καλούσης ἑχατέρας ἐπὶ τὰ ἤϑη τὰ αὑτῆς, προσχλῖναι τῆι 
ἀρετῆι τὸν Ἡρακλέα καὶ τοὺς ἐχείνης ἱδρῶτας προκρῖναι τῶν προσχαίρων τῆς 
χαχίας ἡδονῶν. ῬΙΑΤ. ΒΥΠΩρΡΟΒ. Ρ. 1118 εἰ δὲ βούλει αὖ σχέψασϑαι τοὲς χρη- 
στοὺς σοφιστάς, Ἡραχλέους μὲν καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην συγγράφειν, 
ὥσπερ ὁ βέλτιστος Π. --- ΤΊ] τηίο Ἡροδότου Μοῦσαι, Φιλολάου Βάχχαι, 
Δημοκρίτου ᾿᾿μαλϑείης χέρας. Μοῖνο Ἠοβίοᾶ. Υ͵οτΚ. 281 [ξ, ΒορΒοκ ο8. Κρίσις 

(Πάριδος) ἔτ. 8384. Ετοΐο ΝΔΟΠογΖ ΒΒ] απρ ον Ερ ἀοἰχὶβ ρίοθί 
9, ΧΈΝΟΡΗ. Μομι. 1Π 1, 21---84 χαὶ Π. δὲ ὃ σοφὸς ἐν τῶι συγγράμματι δι 

τῶι περὶ Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, ὡσαύτως περὶ τῆς 

ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέγων, ὅσα ἐγὼ μέμνημαι. φησὶ γὰρ Ἡρακλέα, 
ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς ἥβην ὡρμᾶτο, ἐν ἧι οἱ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες γιγνόμενοι 
δηλοῦσιν εἴτε τὴν δι᾿ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψονται ἐπὶ τὸν βίον εἴτε τὴν διὰ καχίας, 
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ἐξελϑόντα εἰς ἡσυχίαν χαϑῆσϑαι ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται" 
καὶ φανῆναι αὐτῶι δύο γυναῖχας προσιέναι μεγάλας, τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ 
τε ἰδεῖν χαὶ ἐλδευϑέριον φύσει, κεχοσμημένην τὸ μὲν χρῶμα καϑαρότητι, τὰ δὲ 
ὄμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνηι, ἐσϑῆτι δὲ λευχῆι, τὴν δ᾽ ἑτέραν τε- 
ϑραμμένην μὲν εἰς πολυσαρχίαν τε χαὶ ἁπαλότητα, κεκαλλωπισμένην δὲ τὸ 
μὲν χρῶμα ὥστε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυϑροτέραν τοῦ ὄντος [δοχεῖν] φαίνε- 

σϑαι, τὸ δὲ σχῆμα ὥστε δοκεῖν ὀρϑοτέραν τῆς φύσεως εἶναι, τὰ δὲ ὄμματα 
ἔχειν ἀναπεπταμένα, ἐσθῆτα δὲ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ἡ ὥρα διαλάμποι" κατασκο- 
πεῖσϑαι δὲ ϑαμὰ ἑαυτήν, ἐπισκοπεῖν δὲ καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν ϑεᾶται, πολλά- 
κις δὲ καὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σχιὰν ἀποβλέπειν. ὡς ὁ᾽ ἐγένοντο πλησιαίτερον 
τοῦ Ἡρακλέους, τὴν μὲν πρόσϑεν ῥηθεῖσαν ἰέναι τὸν αὐτὸν τρόπον, τὴν δ᾽ 
ἑτέραν φϑάσαι βουλομένην προσδραμεῖν τῶι Ἡρακλεῖ καὶ εἰπεῖν Ὁρῶ σε, ἐ 

Ἡράχλεις, ἀποροῦντα ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπηι. ἐὰν οὖν ἐμὲ φέλην 
ποιησάμενος ἕπηι [ἐπὶ ἀἰθ Η458.], τὴν ἡδίστην τε καὶ ῥάιστην ὁδὸν ἄξω σε, καὶ 
τῶν μὲν τερπνῶν οὐδενὸς ἄγευστος ἔσει, τῶν δὲ χαλεπῶν ἄπειρος διαβιώσει. 
πρῶτον μὲν γὰρ οὐ πολέμων οὐδὲ πραγμάτων φροντιεῖς ἀλλὰ σχοπούμενος 
ἀεὶ ἔσει [διέσει ἃϊο Ἠ4858.1, τί ἂν χεχαρισμένον ἢ σῖτον ἢ ποτὸν εὕροις, ἢ τί 
ἂν ἰδὼν ἢ ἀχούσας τερφϑείης ἢ τίνων ὀσφραινόμενος ἢ ἁπτόμενος, τίσι δὲ 
παιδικοῖς ὁμιλῶν μάλιστ᾽ ἂν εὐφρανϑείης, καὶ πῶς ἂν μαλακώτατα καϑεύδοις, 
καὶ πῶς ἂν ἀπονώτατα τούτων πάντων τυγχάνοις. ἐὰν δέ ποτε γένηταί 
τις ὑποψία σπάνεως ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, οὐ φόβος μή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πο- 
γοῦντα καὶ ταλαιπωροῦντα τῶι σώματι καὶ τῆι ψυχῆι ταῦτα πορίζεσϑαι, ἀλλ᾽ 
οἷς ἂν οἱ ἄλλοι ἐργάζωνται, τούτοις σὺ χρήσει οὐδενὸς ἀπεχόμενος, ὅϑεν ἂν 
δυνατὸν ἦι τι κερδᾶναι. πανταχόϑεν γὰρ ὠφελεῖσϑαι τοῖς ἐμοὶ συνοῦσιν ἐξου- 
σίαν ἐγὼ παρέχω. καὶ ὃ Ἡρακλῆς ἀκούσας ταῦτα" Ὦ γύναι, ἔφη, ὄνομα 
δὲ σοι τί ἐστιν; ἡ δέ" Οἱ μὲν ἐμοὶ φίλοι, ἔφη, καλοῦσί με Εὐδαιμονίαν, οἱ δὲ 
μισοῦντές με ὑποχνιζόμενοι ὀνομάζουσι Κακίαν. καὶ ἐν τούτωι ἡ ἑτέρα γυνὴ 
προσελθοῦσα εἶπε" Καὶ ἐγὼ ἥκω πρὸς σέ, αὐ Ἡράκλεις, εἰδυῖα τοὲς γεννήσαν- 
τάς σε καὶ τὴν φύσιν τὴν σὴν ἐν τῆι παιδείκι χαταμαϑοῦσα, ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ 
τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο, σφόδρ᾽ ἄν σε τῶν καλῶν καὶ σεμνῶν ἀγαϑὸν 
ἐργάτην γενέσϑαι καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ ἐντιμοτέραν καὶ ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς διαπρεπεστέ- 
ραν φανῆναι. οὐκ ἐξαπατήσω δέ σε προοιμίοις ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ἥιπερ οἱ ϑεοὲ 
διέϑεσαν τὰ ὄντα διηγήσομαι μετ᾽ ἀληϑείας. τῶν γὰρ ὄντων ἀγαϑὼῶν χαὲὶ 
χαλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας οἱ ϑεοὶ διδόασιν ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ εἴτε 
τοὺς ϑεοὺς ἵλεως εἶναί σοι βούλει, ϑεραπευτέον τοὺς ϑεούς, εἴτε ὑπὸ φίλων 
ἐθέλεις ἀγαπᾶσϑαι, τοὺς φίλους εὐεργετητέον, εἴτε ὑπὸ τινος πόλεως ἐπιϑυ- 
μεῖς τιμᾶσϑαι, τὴν πόλιν ὠφελητέον, εἴτε ὑπὸ τῆς Ἑλλαόδος πάσης ἀξιοῖς ἐπ᾽ 
ἀρετῆι ϑαυμάζεσϑαι, τὴν Ἑλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν, εἴτε γῆν βούλει σοι 
χαρποὺς ἀφϑόνους φέρειν, τὴν γῆν ϑεραπευτέον, εἴτε ἀπὸ βοσχημάτων οἴει 
δεῖν πλουτίζεσθαι, τῶν βοσχημάτων ἐπιμελητέον, εἴτε διὰ πολέμου δρμᾶις 
αὔξεσϑαι καὶ βούλει δύνασϑαι τοὺς τε φίλους ἐλευϑεροῦν χαὶ τοὺς. ἐχϑροὺς 
χειροῦσϑαι, τὰς πολεμιχὰς τέχνας αὐτάς τε παρὰ τῶν ἐπισταμένων μαϑητέον 
χαὶ ὅπως αὐταῖς δεῖ χρῆσϑαι ἀσκητέον᾽ εἰ δὲ καὶ τῶι σώματι βούλει δυνατὸς 
εἶναι, τῆι γνώμηι ὑπηρετεῖν ἐθιστέον τὸ σῶμα καὶ γυμναστέον σὺν πόνοις χαὶ 
ἱδρῶτι. χαὶ ἡ Κακία ὑπολαβοῦσα εἶπεν, ὥς φησὶ Πρόδικος" Ἐννοεῖς, ὦ 
Ἡράκλεις, ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὰν ὁδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας ἡ γυνή σοι αὕτη 
διηγεῖται; ἐγὼ δὲ δαιδίαν καὶ βραχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἄξω σε. καὶ 
ἡ ̓ Αρετὴ εἶπεν" Ὦ τλῆμον, τί δὲ σὺ ἀγαϑὸν ἔχεις; ἢ τί ἡδὺ οἶσϑα μηδὲν τού- 
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των ἕνεχα πράττειν ἐθέλουσα; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων ἐπιϑυμίαν ἀναμένεις, 
ἄλλα πρὶν ἐπιϑυμῆσαι πάντων ἐμπίμπλασαι, πρὶν μὲν πεινῆν ἐσθίουσα, πρὶν 
δὲ διψῆν πίνουσα, καὶ ἵνα μὲν ἡδέως φάγηις, ὀψοποιεῖς μηχανωμένη, ἵνα δὲ 
ἡδέως πίηις, οἴνους τε πολυτελεῖς παρασχευάζει χαὶ τοῦ ϑέρους χιόνα περι- 
ϑέουσα ζητεῖς, ἵνα δὲ χαϑυπνώσηις ἡδέως, οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς μαλακᾶς, 
ἀλλὰ καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὑπόβαϑρα ταῖς χλίναις παρασχευάζει" οὐ γὰρ διὰ 
τὸ πονεῖν ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὅ τι ποιῆις ὕπνου ἐπιϑυμεῖς" τὰ δ᾽ ἀφρο- 
δίσια πρὸ τοῦ δέεσϑαι ἀναγκάζεις, πάντα μηχανωμένη χαὶ γυναιξὶ τοῖς ἄν- 
δράσι χρωμένη" οὕτω γὰρ παιδεύεις τοὺς ἑαυτῆς φίλους, τῆς μὲν νυχτὸς ὑβρί- 
ζουσα, τῆς δ᾽ ἡμέρας τὸ χρησιμώτατον χαταχοιμίζουσα. ἀϑάνατος δὲ οὖσα 
ἐχ ϑεῶν μὲν ἀπέρριψαι, ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων ἀγαϑῶν ἀτιμάζει" τοῦ δὲ πάντων 
ἡδίστου ἀχούσματος, ἐπαίνου σεαυτῆς, ἀνήχοος εἶ, καὶ τοῦ πάντων ἡδίστου 
ϑεάματος ἀϑέατος" οὐδὲν γὰρ πώποτε σεαυτῆς ἔργον χαλὸν τεϑέασαι. τίς δ᾽ 
ἄν σοι λεγούσηι τι πιστεύσειε; τίς δ᾽ ἄν δεομένηι τινὸς ἐπαρχέσειεν; ἢ τίς ἂν 
εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ ϑιάσου τολμήσειεν εἶναι; οἱ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν 
ἀδύνατοί εἰσι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι ταῖς ψυχαῖς ἀνόητοι, ἀπόνως μὲν 
λιπαροὶ διὰ νεότητος τρεφόμενοι, ἐπιπόνως δὲ αὐχμηροὶ διὰ γήρως περῶντες, 
τοῖς μὲν πεπραγμένοις αἰσχυνόμενοι, τοῖς δὲ πραττομένοις βαρυνόμενοι, τὰ 
μὲν ἡδέα ἐν τῆι νεότητι διαδραμόντες, τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποϑέμενοι. 
ἐγὼ δὲ σύνειμι μὲν ϑεοῖς, σύνειμι δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαϑοῖς" ἔργον δὲ “χα- 
λὸν οὔτε ϑεῖον οὔτ᾽ ἀνϑρώπειον χωρὶς ἐμοῦ γίγνεται. τιμῶμαι ὅδ μάλιστα 
πάντων καὶ παρὰ ϑεοῖς χαὶ παρὰ ἀνϑρώποις οἷς προσήκει, ἀγαπητὴ μὲν συν- 

εργὸς τεχνίταις, πιστὴ δὲ φύλαξ οἴχων . δεσπόταις, εὐμενὴς δὲ παραστάτις 

οἰχέταις, ἀγαϑὴ δὲ συλλήπτρια τῶν ἐν εἰρήνηι πόνων, βεβαία δὲ τῶν ἐν πο- 
λέμωι σύμμαχος ἔργων, ἀρίστη δὲ φιλίας κοινωνός. ἔστι δὲ τοῖς μὲν ἐμοῖς 
φίλοις ἡδεῖα μὲν χαὶ ἀπράγμων σίτων χαὶ ποτῶν ἀπόλαυσις" ἀνέχονται γὰρ 
ἕως ἂν ἐπιϑυμήσωσιν αὐτῶν. ὕπνος δ᾽ αὐτοῖς πάρεστιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀμό- 
χϑοις, καὶ οὔτε ἀπολείποντες αὐτὸν ἄχϑονται οὔτε διὰ τοῦτον μεϑιᾶσι τὰ 
δέοντα πράττειν. χαὶ οἱ μὲν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, 
οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται᾽ καὶ ἡδέως μὲν τῶν πα- 
λαιῶν πράξεων μέμνηνται, εὖ δὲ τὰς παρούσας ἥδονται πράττοντες, δι᾿ ἐμὲ 
φίλοι μὲν ϑεοῖς ὄντες, ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις, τίμιοι δὲ πατρίσιν" ὅταν δ᾽ ἔλϑηι 
τὸ πεπρωμένον τέλος, οὐ μετὰ λήϑης ἄτιμοι χεῖνται, ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν 
ἀεὶ χρόνον ὑμνούμενοι ϑάλλουσι. τοιαῦτά σοι, ὦ παῖ τοχέων ἀγαϑῶν Ἣρά- 
χλεις, ἔξεστι διαπονησαμένωι τὴν μακαριστοτάτην εὐδαιμονίαν χεχτῆσϑαι. 
οὕτω πως διώικει Πρόδικος τὴν ὑπ᾽ ᾿Αρετῆς Ἡραχλέους παίδευσιν" ἐκόσμησε 
μέντοι τὰς γνώμας ἔτι μεγαλειοτέροις ῥήμασιν ἢ ἐγὼ νῦν. 

ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩ͂Σ. 

8. λιν. ἀ9 οἷοπι. 1 481Κ, τὰ γὰρ τῶν παλαιῶν ἅπαντα Περὶ φύ- 
σεως ἐπιγέγραπται, τὰ Μελίσσου, τὰ Παρμενίδου, τὰ ᾿Ἐμπεδοχλέους, ᾿Αλχμαίω- 
νός τε χαὶ Γοργίου, καὶ Προδίχου χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ὍἋιο. ἃθ ογϑῦ. ΠῚ 
82,128 σφι ά ἄς Ῥγοάϊοο Οδο, 46 Τ]γαθυηιαοῖο ΟΠαϊοοἀοηῖο, ἀς Ῥγοίαφοτα Αδάε- 
γίέα ἰοχμαγὃ φιυογιη τὐυιιϑηιίϑχιο ρἱεγίηιιη ἑοηιρογδι8 {18 οἴανυ ἀς παΐενγα 
γούηι οἱ αἰδϑογῖξ οἱ δογίρϑὶί, Ὑρ)]. 5, 685,1. 586,6. 

4, αλι, ἄθ νἱτί. ρῃγβίο. Π 9 [1Π 195 Ηρίπιγ) Π. δ᾽ ἐν τῶι Περὶ φύσεως 
ἀνθρώπου γράμματι τὸ συγκεχαυμένον χαὶ οἷον ὑπερωπτημένον 
ἐν τοῖς χυμοῖς ὀνομάζων φλέγμα παρὰ τὸ πεφλέχϑαι τῆι λέξει μὲν ἑτέρως 
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χρῆται, φυλάττει μέντοι τὸ πρᾶγμα κατὰ ταὐτὸ τοῖς ἄλλοις... αλλὰ τοῦτο 
γε τὸ πρὸς ἁπάντων ἀνϑρώπων ὀνομαζόμενον φλέγμα, τὸ λευκὸ» τὴν χρόαν, 
ὃ βλένναν ὀνομάζει Π., ὃ ψυχρὸς καὶ ὑγρὸς χυμός ἐστιν οὗτος καὶ πλεῖ- 
στος τοῖς τε γέρουσι χαὶ τοῖς ὅπως δήποτε ψυχϑεῖσιν ἀϑροίζεταε. καὶ οὐδεὶς 
οὐδὲ μαινόμενος ἂν ἄλλο τι ἢ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν εἴποι ἂν αὐτόν. Ὑ αὶ. ῬΆΪο- 
Ιδοβ 8. 249,22, Θοιοκγὶς 3. 399, 41. 

οι 

ΑΥΒ ὈΝΒΕΞΤΙΜΜΤῈΝ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

ὅ. ῬΗπΠΡΕΜ. 46 ρἰθέ. 6. 9,7 Ρ. 156. Περσαῖος δὲ δῆλός ἐστεν . .. ἀφανί- 
ἕων τὸ δαιμόνιον ἢ μηϑὲν ὑπὲρ αὐτοῦ γινώσκων, ὅταν ἐν τῶι Περὶ ϑεῶν μὴ 

10 ἀπίϑανα λέγηι φαίνεσθαι τὰ περὶ (τοῦ) τὰ τρέφοντα καὶ ὠφελοῦντα ϑεοὺς 
νενομίσϑαι χαὶ τετειμῆσϑαι πρῶτον ὑπὸ Προδίχου γεγραμμένα, μετὰ δὲ ταῦτα 
τοὺς εὑρόντας ἢ τροφὰς ἢ σχέπας ἢ τὰς ἄλλας τέχνας ὡς Δήμητρα καὶ δΔιό- 
γυσον χαὶ τοὺς... ὍἋισο. ἃ. π. ἄρον, 1 851, 118 φια Ῥ, Οἴιι8, φιῖ εἐαὰ χιεαξ Ἀτο- 
ἀοδβενξ ποηιιθη υἱέας ἀδογιθη ἴηι πιώμεγο μαϑὶία 6886 αἰαὶξ, σαι ἐαγεαάενε τεϊὲ- 

15 σίοπονι γεϊφιϊξϑ εγδβαθιιβ... 608 αἰοὶξ 6886 μαδὶΐοβ ἄ608, α φιῖϑιι τιαστα τεξε ξαβ 
αα υἱέας οὐἸέιν; 6886ὲ ἐπυσηΐα, ἱρϑαβηιι γὸ8 υιξλϊ68 οἐ βαϊμίαγεβ ἀδογγα Ἔ886 τοοαᾶ- 
διε τιιποιραΐαβ. ϑΈΧΥ. δᾶν. τηδίῃ. ΓΧ 18 [ν6]. οὔϑῃ 8. 382, 44) Π. δὲ ὃ Κεῖος 
ἥλιον, φησί, καὶ σελήνην καὶ ποταμοὺς χαὶ χρήνας καὶ καϑόλου πάντα τὰ 

ὠφελοῦντα τὸν βίον ἡμῶν οἱ παλαιοὶ ϑεοὺς ἐνόμισαν διὰ τὴν ἀπε᾿ αὐτῶν 
20 ὠφέλειαν, καϑάπερ Αἰγύπτιοι τὸν Νεῖλον᾽, καὶ διὰ τοῦτο τὸν μὲν ἄρτον 4ή- 

μητρὰν νομισϑῆναι, τὸν δὲ οἶνον Διόνυσον, τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα, τὸ δὲ πῦρ 
Ἥφαιστον χαὶ ἤδη τῶν εὐχρηστούντων ἕχαστον. ὅδ Π. δὲ τὸ ὠφελοῦν τὸν 
βίον ὑπειλῆφϑαι ϑεόν, ὡς ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ποιαμοὺς καὶ λειμῶνας καὶ 
χαρποὺς καὶ πᾶν τὸ τοιουτῶδες. ΤΉΕΜΙΒΤ. ΟΥ. 80 ᾿. 422) Ὠἰπᾶ, πλησεάζομεν 

Ὁ ἤδη ταῖς τελεταῖς χαὶ τὴν Προδίκου σοφίαν τοῖς λόγοις ἐγχαταμίξομεν, ὃς 
ἱερουργίαν πᾶσαν ἀνθρώπων καὶ μυστήρια χαὶ πανηγύρεις καὶ τελετὰς τῶν 
γεωργίας καλῶν ἐξάπτει, νομίζων χαὶ ϑεῶν ἔννοιαν ἐντεῦϑεν εἰς ἀνθρώπους 
ἐλθεῖν χαὶ πᾶσαν εὐσέβειαν ἡ κα π᾿ ἐγγυώμενος. 

6. Ῥιμτ. Εὐπίγὰ, 805 οὗτοι γάρ εἰσιν μέν, ὦ Κρίτων, οὗς ἔφη Π. μεϑ- 
80 ὁὀρια φιλοσόφου τε ἀνδρὸς καὶ πολιτιχοῦ, οἴονται δ᾽ εἶναι πάντων 

σοφώτατοι ἀνθρώπων... ὌὮ σοφοὶ δὲ ἡγοῦνται εἶναι πάνυ εἰχότως" μετρίως 
μὲν γὰρ φιλοσοφίας ἔχειν, μετρίως δὲ πολιτικῶν. 

7. ὅτοβἘῈ. ΠῚ ({1|ογ.) θ4,28 Προδίκου. 
ἐπιϑυμίαν μὲν διπλασιασϑεῖσαν ἔρωτα εἶναι, ἔρωτα δὲ δι- 

8ῦ πλασιασϑέντα μανίαν γίγνεσθϑαι. 

ΖΝΕΙΕΕΠΞΗΑΞΤΕΗ. 

8. [ᾧὈχΔτ.} Ετυχίδβ ἢ. 891 Ὁ δῇ, τουτονὶ μὲν τὸν λόγον, ἔφην ἐγώ, πρώιην 
ἐν Δυχείωι ἀνὴρ σοφὸς λέγων, Πρόδικος ὃ Κεῖος, ἐδόκει τοῖς παροῦσι φλυα- 
ρεῖν οὕτως, ὥστε μηδένα δύνασϑαι πεῖσαι τῶν παρόντων, ὡς ἀληϑῆ λέγει"... 

40 ἠρώτα γὰρ αὐτὸν τὸ μειράχιον, πῶς οἴεται κακὸν εἶναι τὸ πλουτεῖν χαὶ ὅπως 
ἀγαϑόν" ὁ δ᾽ ὑπολαμβάνων, ὥσπερ καὶ σὺ νῦν δή, ἔφη, τοῖς μὲν χαλοῖς χά- 
γαϑοῖς τῶν ἀνθρώπων ἀγαϑὸν καὶ τοῖς ἐπισταμένοις, ὅπου δεῖ χρῆσϑαι τοῖς 
χρήμασι, τούτοις μὲν ἀγαϑόν, τοῖς δὲ μοχϑηροῖς καὶ ἀνεπιστήμοσι χαχόν. 
ἔχει δ᾽, ἔφη, καὶ τάλλα πράγματα οὕτω πάντα' ὁποῖοι γὰρ ἄν τινες ὡσιν 

.---.--.....-.-. .--υϑ0ἃΌὕ α.- -ταῶεα-α - πὰ σπἰσαιποοσοσσανν ον πὐσπασσαπαννσν «πὐσὰὰσϑὐνππσποσιναι- -““““““-“- ΠΌΝΟ -. ΄--- α΄ ----οςςὺ..Ὁὖ΄-“- 
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11. ῬΕΟΘΙΚΟΡ Β. ΡῈ, 8---Ξ-:1, 18, ΤΗΒΑΒΥΜΑΟΘΗΟἙΙ͂ Α 1-- 3. 541 

οἱ χρώμενοι, τοιαῦτα καὶ τὰ πράγματα αὐτοῖς ἀνάγκη εἶναι. ΥΕῚ. ῬΙαῖο 
Εσγά. Ρ᾿. 2194 τῇ, 

9. [ᾧὀΡικτ.] Αχίοομοβ ὑ. 8668 Πἴ, [Β΄ τ. βργο!} ᾿Αξίοχε, σὺ γε οὐχ ἔτυμα 
μοι μαρτυρεῖς, οἴει δὲ χαϑάπερ ᾿Αϑηναίων ἡ πληϑύς, ἐπειδὴ ζητητιχός εἰμι 
τῶν πραγμάτων, ἐπιστήμονα του εἶναί με. ἐγὼ δὲ εὐξαίμην ἂν τὰ χοινὰ 
ταῦτα εἰδέναι" τοσοῦτον ἀποδέω τῶν περιττῶν. καὶ ταῦτα ὁέ, ἃ λέγω, Προ- 
δίχου ἐστὶ τοῦ σοφοῦ ἀπηχήματα, τὰ μὲν διμοίρου ἐωνημένα τὰ δὲ δυεῖν δρα- 
χμαῖν τὰ δὲ τετραδράχμου. προῖχα γὰρ ἁνὴρ οὗτος οὐδένα διδάσχει᾽ διὰ 
παντὸς δὲ ἔϑος ἐστὶν αὐτῶι φωνεῖν τὸ Ἐπιχάρμειον" ἡ ἁ δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα 

γίζει, δός τι καὶ “λάβοις τί χα᾿ [ἴτ. 80 5. 97]. πρώιην γοῦν παρὰ Καλλίαι τῶι 

Ἱππονίχου ποιούμενος ἐπίδειξιν τοσάδε τοῦ ζῆν χατεῖπεν, ὥστε ἔγωγε μὲν 

παρὰ ἀκχαρῆ διέγραψα τὸν βίον καὶ ἐξ ἐχείνου ϑανατᾶι μου ἡ ψυχή, ᾿Αξίοχε. 
19 νγοϊΐοσο Αὐβέπησαηρ ἰδ ὑγδῃγβο μοί ἢ. ἰοῦ 88 Ργοαϊκοβ, ἄθπη ἀθγ ΤΠ δ]. 
δι τιράθχη ππᾶ ἀδ8 Οἷζαῦ Ρ. 8698 ἤχουσα δέ ποτε καὶ τοῦ Προδίχου λέγοντος 
ὅτι ὃ ϑάνατος οὔτε περὶ τοὺς ζῶντας ἐστιν οὔτε περὶ τοὺς μετηλλαχότας κτλ. 

βέπηγηῦ τ ΕΡίουΓ. ΘΡ. 8, 125 Ρ. 601, ὅ 8. Τοῦ Ῥοββί πηΐβηλιβ τὶ γὰ ἰἢπὶ ν]θ]] οἱ ομς 
ΠῸΓ 8418 γογίτοίοσ Κοίβοιοσ ΓΘ ηβδηβορδασηρ [ϑίταῦ. Χ Θ Ρ. 486. Μρῃδηᾶ. 
ἔτ, 618 Καὶ ἴῃ ἄρῃ Μυπὰ ρϑὶορί. 

ΕΑΙΒΟΗΕΘΗ͂, 

10. Ῥιστ. ἄθ βαπϊξ, 8 ἢ. 1200 χομψῶς γὰρ ἔοικεν ὃ Πρόδικος εἰπεῖν, 
οτι τῶν ἡδυσμάτων ἀριστόν ἐστι τὸ πῦρ. ΒΙΟΒΕρΡΟΥ ΕπΘΏΟΒ [{τ- 10] ΖαρΟΒο τῖθ- 
ὈΘῺ ἰῃ ἀθ δᾶ]. οὲ 81). 2 Ρ. δ0 αὶ ἃ. ἃ. 

11. ἅλι, ἀθ πιϑίῃ. τηϑᾶ, Χ 414Κ. χαὶ δὴ καὶ τὸ γάλα κάλλιστον μέν, εἰ 
ἐξ αὐτῶν τῶν ϑηλῶν ἐπισπῶιτό τις, ὥσπερ Εὐρυφῶν χαὶ Ἡρόδοτος καὶ Πρό- 
δικος ἀξιοῦσιν. ΗΐοΙ το ΧΥ͂ΤΙΙ Β 981. ἰβϑὲ Ἡρόδικος τἱομεῖρ, ναὶ. ποι. 1,οπᾶ. 
Ω. 9,20 Ρ. 14 Αππηι., ᾿. 11δ14. 

18. ΤΗΒΑΘΥΜΑΟΗΟΞ. 
Α. ΤΕΒΕΝ ΝῸ ΠΕΗΒΕ. 

1. ὅυτν. Θρασύμαχος Χαλχηδόνιος σοφιστὴς τῆς ἐν Βιϑυνίαι Χαλχη- 
δόνος (ὃς πρῶτος περίοδον καὶ κῶλον χατέδειξε καὶ τὸν νῦν τῆς ῥητορικῆς 
τρόπον εἰσηγήσατο, μαϑητὴς [Ἰ. καϑηγητὴς] Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου καὶ Ἰσο- 
χράτους τοῦ ῥήτορος) ἔγραψε συμβουλευτιχούς, τέχνην ῥητοριχήν, 
παίγνια, ἀφορμὰς δητορικάς. 

2. ΑΕΙΒτ. ΒΟΡΉ. οἱ. 84. 188529 οἱ δὲ νῦν εὐδοχιμοῦντες παραλαβόντες 
παρὰ πολλῶν οἷον ἐκ διαδοχῆς κατὰ μέρος προαγαγόντων οὕτως ηὐξήχασι, 
Τεισίας μὲν μετὰ τοὺς πρώτους, Θρασύμαχος δὲ μετὰ Τεισίαν, Θεόδωρος δὲ 
μετὰ τοῦτον χαὶ πολλοὶ πολλὰ συνενηνόχασι μέρη. Υρὶ. Οἴο. Βταῖ. 12, 48 
[Ατὶβθ. συναγ. τεχν. ἵν. 131) Γι ϑίαηι ρυΐηιο ργοἠίογι 8οϊϊξιηι αγέοηι 6886 αϊοθη αὶ 
ἀεϊπαάο φιοά Τηεοοάογιβ ο88εὲ ἵπι αγίο 8 ἘΠ οΥ εἴς. 

3. ΘΙΟΝΥΒ. 1,γΧ8. 8 μετὰ ταύτας ἀρετὴν εὑρίσχω παρὰ Δυσίαι πάνυ ϑαυ- 
μαστήν, ἧς Θεόφραστος ἱπερὶ λέξ. τ. 8 Βοβη 16) μέν φησιν ἄρξαι Θρασύμαχον, 

ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι Λυσίαν" καὶ γὰρ τοῖς χρόνοις οὗτος ἐχείνου προέχειν ἔμοιγε 
δοκεῖ [Ὀίοπ. βοίχί πἕμ]. [γβίαβ Ὁ. [Γ4]|50}} 459]. ϑβοῖὶμο ἀρετή: ἡ συστρέφουσα 
τὰ νοήματα καὶ στρογγύλως ἐχφέρουσα λέξις. 

ο 



δ42 18. ΤΗΒΠΑΒΥΜΑΘΟΘΗΟΒ. ΔΑ. 4---18. ΠΕΒῈΝ ὈΝῸ ΓΕΗΞΒΕ. 

4. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. Παἰΐα!] 65 [427] ἔγ. 198, ὅ {{. [βοὴ π πὰ γαΐοσ 1, ἀο ΟΣ) 
ἡ μὴν ἴσως σὺ καταπλιγήσει τῶι χρόνωι. 

-- τὸ χαταπλιγήσει τοῦτο παρὰ τῶν ῥητόρων" 
-- ἀποβήσεταί σοι ταῦτα ποῖ τὰ ῥήματα; 

δ -- παρ᾽ ᾿Αλκιβιάδου τοῦτο τἀποβήσεται. 
- τί δ᾽ ὑποτεχμαίρει καὶ χαχῶς ἄνδρας λέγεις 

χκαλοκχαἀγαϑεῖν ἀσχοῦντας; -- οἴμ᾽, ὦ Θρασύμαχε, 
τίς τοῦτο τῶν ξυνηγόρων τερϑρεύεται; 

ὅ. ΑΒΙΒΥ. τοὶ. Γ 11, 1418"1 χαὶ τὸ τὸν Νιχήρατον φάναε «Ῥιλοχτήτην 
10 εἶναι δεδηγμένον ὑπὸ Πράτυος, ὥσπερ εἴχασεν Θ. ἰδὼν τὸν Νικήρατον ἥττη- 

μένον ὑπὸ Πράτυος ῥαψωιδοῦντα, κομῶντα δὲ καὶ αὐχμηρὸν ἔτε ΓΝΙΚοτγαῖοε 
νοὴ Ηογάκὶθα, ΝΟΌΘΠΡΌΝΙΟΥ 68 ἈΠΕ δοιοβ, σοκτῦπε νοὴ Πνβαπᾶοσ, ῬΠαΐξ. γα. 18} 

θ. --- --- Β 23. 1400019 ὡς Κόνων Θρασύβουλον ϑρασύβουλον ἐκάλει καὶ 
Ἡρόδικος ἴνοι βΙ γτ τῖ42) Θρασύμαχον “ἀεὶ ϑρασύμαχος εἶ χαὲ Πῶλον ὑαεὶ 

1 σὺ πῶλος εἶ. 
1. Τῦν. ΥΙΙ 208 ραοηϊἐμἑ ἡ οβ πάπας δἰογ ἴϑφιο οαἰιεάγας δἐειεέ ΤΉγαϑῳ- 

γιαοϊῖ ργοδαΐ οαἰξι8. ὅποι, γποίογὶβ αριὰ Αἰδιοηαβ ψιὶ βδιβρεπάϊο ρετγιέ. 
8. ΑΤΗΕΝ. Χ 464 Ε' Νεοπτόλεμος δὲ ὁ Παριανὸς ἐν τῶι Περὲ ἐπιγραμ- 

μάτων ἐν Χαλχηδόνι φησὶν ἐπὶ τοῦ Θρασυμάχου τοῦ σοφιστοῦ μνήμεατος ἐπι- 
20 γεγράφϑαι τόδε τὸ ἐπίγραμμα" 

τοΐνομα ϑῆτα ῥῶ ἄλφα σὰν ὁ μῦ ἄλφα χεῖ οὐ σάν" 
πατρὶς Χαλχηδών" ἡ ὁὲ τέχνη σοφίη. 

9. Οἴο. δ οτδῖ. ΠῚ 82, 128 [Ῥυοάϊκοβ, Τῆγαβ., Ῥγοίΐβοσαβ, 8. 5. 539, 41) 

χιογιὶ τὐῖ8 φιίδηιο ρἱεγίναιην ἱοθιρογίδιιθ ἐϊ1Π8 οἰἴαηι ἀθ παΐμγα σεγμοι οἱ 
25 ἀἰϑδογιῖξ οἱ βδογὶρδὶί. 

10. ῬιμΑτ, ΤῸρ. 1 8868 καὶ ὁ Θ. πολλάχις μὲν χαὶ διαλεγομένων ἡμῶν 
μεταξὺ ὥρμα ἀντιλαμβάνεσϑαι τοῦ λόγου, ἔπειτα ὑπὸ τῶν παρακαϑημένων 

διεκωλύετο βουλομένων διακοῦσαι τὸν λόγον ὡς δὲ διεπαυσάμεϑα χαὶ ἐγὼ 
ταῦτ᾽ εἶπον, οὐχέτι ἡσυχίαν ἦγεν, ἀλλὰ συστρέψας ἑαυτὸν ὥσπερ ϑηρίον ἧκεν 

80 ἐφ᾽ ἡμᾶς ὡς διαρπασόμενος. χαὶ ἐγώ τε καὶ ὃ Πολέμαρχος δείσαντες διεπτοή- 
ϑημεν. ὃ δ᾽ εἰς τὸ μέσον “φϑεγξάμενος “τίς, ἔφη, ὑμᾶς πάλαι φλυαρία ἔχει, 
ὦ Σώχρατες κτλ. 8386 ἄχουε δή, ἢ δ᾽ ὅς [ΤἩγάβυτη.), φημὶ γὰρ ἐγὼ εἶναι 

τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον. 

11 [8]. ΑἸΙΒΥ. τῇρί, " 8. 140952 λείπεται δὲ ̓ παιᾶν, ὧι ἐχρῶντο μὲν ἀπὸ 

85 Θρασυμάχου ἀρξάμενοι, οὐχ εἶχον δὲ λέγειν τίς ἦν. 

12. Οἷα. Οτδί. 18, 40 1Ιϑοογαΐεβ «.. οἴαμν οοηοῖϑιϑ οἱ Τῆι. ηυϊγυιξῖθ τυ ΥἿβ 

υἱάογοίνν εὐ αογσίαβ, φιὶ ἑαηῖοη ργίηι ἐγαάιιίν" αγέο χμαάσηι υὑογϑα υἱπιαῖβϑε, 
Τηιοι ἀϊά65. αὐΐονυ ργαοζγαοξον πθῈ 8αΐϊδ τι ἰξα ἀϊοαηι τοιάδ, ργίνειϑ ἐριδεϊἐε 

ἀϊαΐαγο υογδὲβ οὐ ηἠιοϊΠογῖθιυιβ τιον ϑ εαρίονε ϑοηξοηξίαβ. 
40 13. Πιονυβ. ἴβδ0. 20 τῶν δὲ τοὺς ἀκριβεῖς προαιρουμένων λόγους χαὶ 

πρὸς τὴν ἐναγώνιον ἀσκούντων ῥητορικὴν, ὧν ἐγένετο ᾿Αντιφῶν τε ὁ Ῥαμνού- 
σιος καὶ Θρασύμαχος ὃ Καλχηδόνιος καὶ Πολυχράτης ὃ ᾿Αϑηναῖος Κριτίας τε 
ὁ τῶν τριάκοντα ἄρξας καὶ Ζωίλος ὃ τὰς χκαϑ᾽ Ὁμήρου συντάξεις καταλιπών." 
Θ. δὲ καϑαρὸς μὲν καὶ λεπτὸς χαὶ δεινὸς εὑρεῖν τε χαὶ εἰπεῖν στρογγύλως χαὶ 

45 περιττῶς ὃ βούλεται, πᾶς δέ ἐστιν ἐν τοῖς τεχνογραφιχοῖς καὶ ἐπιδεικτιχοῖς, 
δικανιχκοὺς δὲ [ἢ συμβουλευτιχοὺς) οὐχ ἀπολέλοιπε λόγους, τὰ δὲ αὐτὰ χαὶ περὶ 
Κριτίου καὶ περὶ Ζωίλον τις ἂν εἰπεῖν ἔχοι πλὴν ὅσον τοῖς χαρακτῆρσι τῆς 
ἑρμηνείας διαλλάττουσιν ἀλλήλων. 
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Β. ῬῊ. 1. δὅ48 

Β,., ΕΒΑΟΜΕΝΤΕ. 

{ΠΕΡῚ ΠΟΑ.ΙΤΕΙΑ͂Σ. 
112 ϑδαρΡθ 0. Α.ὄ Π102] διοόνυύβ, Πϑιγοβίι. 8 ῃ. 182, 8 Βδάοπη. τρίτη 

λέξις ἦν ῇ μειχτή τε καὶ σύνϑετος ἐχ τούτων τῶν δυεῖν [πᾶπι!. αὐστηρὰ πη 
λιτύ]" ἣν ὁ μὲν πρῶτος ἁρμοσάμενος χαὶ χαταστήσας εἰς τὸν νῦν ὑπάρχοντα 
κόσμον, εἴτε Θ. ὃ Καλχηδόνιος ἦν, ὡς οἴεται Θεόφραστος [π. λέξ. ἔν. 4 Βοβιη αι], 
εἴτε ἄλλος τις, οὐχ ἔχω λέγειν. οἱ δ᾽ ἐχδεξάμενοι χαὶ ἀναϑρέψαντες, καὶ οὐ 
πολὺ ἀποσχόντες τοῦ τελειῶσαι ῥητόρων μὲν Ἰσοχράτης ὁ ᾿Αϑηναῖος ἐγένετο, 
φιλοσόφων δὲ Πλάτων ὃ Σωχρατικὸς" τούτων γὰρ ἀμήχανον εὑρεῖν τῶν ἀν- 

ὁρῶν ἑτέρους τ τινὰς ἔξω Δημοσϑένους ἢ τἀναγχαῖα καὶ χρήσιμα χρεῖττον ἀσχή- 

σαντὰας ἢ τὴν καλλιλογίαν χαὶ τὰς ἐπιϑέτους κατασκευὰς βέλτιον ἀποδειξα- 
μένους. ἣ μὲν οὖν Θρασυμάχου λέξις, εἴ γε κρηπὶς [2] ἦν ὄντως τῆς μεσότητος, 
αὐτὴν τὴν προαίρεσιν ἔοικεν ἔχειν σπουδῆς ἀξίαν" χέχραται γὰρ εὖ πως καὶ 
αὐτὸ τὸ χρήσιμον εἴληφεν ἑκατέρας. δυνάμει δ᾽ ὡς οὐκ ἴσηι {(τῆιν βουλήσει 
κέχρηται, παράδειγμα ἐξ ἑνὸς τῶν δημηγοριχῶν λόγων τόδε" “ἐβουλόμην 
μέν, ὦ Αϑηναῖοι, μετασχεῖν ἐκείνου τοῦ χρόνου τοῦ παλαιοῦ [καὶ 
τῶν πραγμάτων], ἡνίχα σιωπῶν ἀπέχρη τοῖς νεωτέροισι, τῶν τε 

πραγμάτων οὐκ ἀναγκαζόντων ἀγορεύειν καὶ τῶν πρεσβυτέρων 
ὀρϑῶς τὴν πόλιν ἐπιτροπενόντων. ἐπειδὴ δ᾽ εἰς τοσοῦτον ἡμᾶς 
ἀνέθετο χρόνον ὁ δαίμων, ὥστε (ἑτέρων μὲν περὶ) τῆς πόλεως 
ἀκούειν, τὰς δὲ συμφορὰς (πάσχειν) αὐτούς, καὶ τούτων τὰ μέ- 
γιστα μὴ ϑεῶν ἔργα εἶναι μηδὲ τῆς τύχης, ἀλλὰ τῶν ἐπιμεληϑέν- 
των, ἀνάγχη δὲ λέγειν" ἢ γὰρ ἀναίσϑητος ἢ καρτερώτατοὸς ἐστιν, 
ὅστις ἐξαμαρτάνειν ἑαυτὸν ἔτι παρέξει τοῖς βουλομένοις, καὶ 

τῆς ἑτέρων ἐπιβουλῆς τε χαὶ καχίας αὐτὸς ὑποσχήσει τὰς αἰτίας. 
ἅλις γὰρ ἡμῖν ὃ παρελϑὼν χρόνος καὶ ἀντὶ μὲν εἰρήνης ἐν πο- 
λέμωι γενέσϑαι καὶ διὰ κινδύνων (ἐλϑεῖν) εἰς τόνδε τὸν χρό- 
νον, τὴν μὲν παρελθοῦσαν ἡμέραν ἀγαπῶσι, τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν 
δεδιόσι, ἀντὶ δ᾽ ὁμονοίας εἰς ἔχϑραν καὶ ταραχὰς πρὸς αλλή- 
λους ἀφιχέσϑαι. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους τὸ πλῆϑος τῶν ἀγαϑῶν 
ὑβρίζειν τε ποιεῖ καὶ στασιάζειν, ἡμεῖς δὲ μετὰ μὲν τῶν ἀγα- 
ϑῶν ἐσωφρονοῦμεν᾽" ἐν ὁὲ τοῖς χαχοῖς ἐμάνημεν, ἃ τοὺς ἀλ- 
λους σωφρονίζειν εἴωϑεν. τί δῆτα μέλλοι τις ἂν (ἃ) γιγνώσκει 
εἰπεῖν, ὅτωι γε (γέγονε) λυπεῖσϑαι ἐπὶ τοῖς παροῦσι καὶ νομίξειν 
ἔχειν τι τοιοῦτον, ὡς μηδὲν ἔτι τοιοῦτον ἔσται; πρῶτον μὲν οὖν 
τοὺς διαφερομένους πρὸς ἀλλήλους χαὶ τῶν ῥητόρων καὶ τῶν 

ἄλλων ἀποδείξω ᾿ ἐν τῶι λέγειν πεπονϑότας πρὸς ἀλλήλους, 

ὅπερ ἀνάγκχη τοὺς ἄνευ γνώμης φιλονιχοῦντας πάσχειν" οἰόμενοι 

γὰρ ἐναντία λέγειν ἀλλήλοις, οὐκ αἰσϑάνονται τὰ αὐτὰ πράτ- 

τοντες οὐδὲ τὸν τῶν ἑτέρων λόγον ἐν τῶισφετέρωι λόγωι ἐνόντα. 

σχέψασϑε γὰρ ἐξ ἀρχῆς, ἅ ξητοῦσιν ἑκάτεροι. πρῶτον μὲν ἡ 

πάτριος πολιτεία ταραχὴν αὐτοῖς παρέχει ῥάιστη γνωσθῆναι καὶ 

κοινοτάτη τοῖς πολίταις οὖσα πᾶσιν. ὁπόσα μὲν οὖν ἐπέκεινα 

τῆς ἡμετέρας γνώμης μνήμης ϑααρρ6] ἐστίν, ἀκούειν ἀνάγχη λό- 

γων τῶν παλαιοτέρων, ὁπόσα ὁ᾽ αὐτοὶ ἐπεῖδον οἱ πρεσβύτεροι, 

ταῦτα δὲ παρὰ τῶν εἰδότων πυνϑάώνεσϑαι [Μαυβίοιτοάο: Κ᾽ταδέίοη 
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ἀοϊκοιοίβομον Κυίορ, Ηδᾶδγ συίβομθη ΟἸ ραγοθοι πὰ ΤοιηοΚταῦθῃ ]. τοιαύτη μὲν 
οὖν τις ἡ Θρασυμάχειος ἑρμηνεία, μέση τοῖν δυεῖν χαὶ εὔχρατος καὶ εἰς ἀμ- 
φοτέρους τοὺς χαρακτῆρας ἐπίκαιρον ἀφετήριον. 

ΥΠΕΡ ΛΜΑΡΙΣΑΙΏΩΝ. 

ὅ 2 [1] Ομεμ. βίσοπι. ΥἹ 16 Ρ. 146}. χαὶ μὴν ἐν Τηλέφωε ἰααῖροῖ. 435: 
εἰπόντος Εὐριπίδου “Ἕλληνες ὄντες βαρβάροις δουλεύσομεν; Θ. ἐν τῶ: ὑπὲρ 
Μαρισαίων λέγει" “᾿᾿Αρχελάωι δουλεύσομεν Ἕλληνες ὄντες βαρ- 
βάρωι; Μαρίοττοᾶρ, Ὀοχίθας βἰοῖ δαῦ ἀϊο Ζοὶυ 404---399, Τπιϊ έν σουτηπθτει 
Ηοτοά. Αὐἴο. περὲ πολιτείας [Υ̓́ θ58 ΒΟΚΚ.]. 

10 ΜΕΓΆΑΜΗ ΤΕΧΝΗ͂. 

δ. [4] βὅσηοι, ΔΕΙΒΤΟΡΗ. Υὅρ. 880 τὰ αὐτὰ τοῖς Θεοπόμπου [{τ. 115 ὕδθεΓ 

αἷο ἘϊΠΒΟΙ θββαηρ ον ΟἸἾΘΥ ἰπ ἄδ8 αοθοὶ ἄου ΑἰΠθηοΣ σὰ Απίααρ 65. Ρῥϑίορ. 
Κιυῖθρ8] χαὶ Θ. φησιν ἐν τῆι Μεγάληι τέχνηι. Ζαὰ ον ΤΘοδηθ ΘΒ γθη 80556Γ 
ἄπ ᾿ἀφορμαὶ ῥητορικαὶ [8. δ41, 38] ἀΐθ ζοϊσομάθοη τηϊξ ϑροζί ἄῦθι δηροζαητγ- 

16 ἴθῃ ΕἾΤ, 
4 [8 Ατηεξν. Χ 4164 6. δ᾽ ὃ Χαλκηδόνιος ἔν τινι τῶν τεροοιμίων 

τὸν Τιμοχρέοντά φησιν ὡς μέγαν βασιλέα ἀφικόμενον καὶ ξενιξ ὄμεενον παρ᾽ 
αὐτῶι πολλὰ ἐμφορεῖσϑαι. πυϑομένου δὲ τοῦ βασιλέως ὃ τι ἀπὸ τούτων ἐργά- 
ζοιτο εἶπε Περσῶν ἀναριϑμήτους συγχόψειν. χαὶ τῆι ὑστεραίαι πολλοὺς χαϑ᾽ 

20 ἕνα νιχήσας μετὰ τοῦτο ἐχειρονόμησε. πυνϑανομένου δὲ τὴν πρόφασιν ὑπο- 

λείπεσϑαι ἔφη τοσαύτας, εἰ προσίοι τις, πληγᾶς. 
ὃ [7 Αμιβι. τῆϑί. " 1. ῥ. 1404218 ἐγχεχειρήκασιν δὲ ἐπ᾿ ὀλέγον περὶ 

αὐτῆς [πϑπ|]. τῆς ὑποχριτικῆς] εἰπεῖν τινες, οἷον Θ. ἐν τοῖς ἐλέοες. ΜΙδ:- 
νογβίδησοῃ Οὐτκχτ. ΠΙ 3, 4. Υρὶ. 1Π|1, 12 (8... 520, 1]. 

ΡΣ 6 [Ὁ] Ῥχηλτο Ρμῃδορᾶγ. ρ. 2610 [νᾳὶ. 5. δ11, 84] τῶν γε μὴν οἰκτρογόων 
ἐπὶ γῆρας χαὶ πενίαν ἑλχομένων λόγων κεχρατηκέναι τέχνηι μοι φαένεται τὸ 
τοῦ Χαλκχηδονίου σϑένος. ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅμα δεινὸς ἀνὴρ γέγονε 
καὶ πάλιν ὠργισμένοις ἐπάιδων χκηλεῖν, ὡς ἔφη᾽ διαβάλλειν τε χαὶ 
ἀπολύσασϑαι διαβολὰς ὅϑεν δὴ κράτιστος. ἨΕΈΒΜΙΛΒ 2. ἃ. 5, Ρ. 239, 18 Οοαντοατ. 

80 ὃ γὰρ Χαλχηδόνιος, τουτέστιν ὃ Θ., ταῦτα ἐδίδαξεν, ὡς δεῖ εἰς οἶχτον ἐγεῖραι 
τὸν διχαστὴν καὶ ἐπισπᾶσϑαι ἔλεον, γῆρας, πενίαν, τέκνα ἀποδυρόμενον καὶ 
τὰ ὅμοια. 

ἢ [6] Ῥωστ. ααδοβῦ, οοην. 1 2, 3 Ὁ. 616) δεῖ [οἱ ἄον ΤΙΒομογάπαηρ] χαϑά- 
περ ὑπόϑεσιν μελετῶντα συγχριτιχὴν τοὺς ᾿Αριστοτέλους Τόπους [Ὁ 1{{1 η 

8ὅ τοὺς Θρασυμάχου Ὑπερβάλλοντας ἔχειν προχείρους οὐδὲν τῶν χρησίμων 
διαπραττόμενον, ἀλλὰ τὴν κενὴν δόξαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ϑεάτρων εἰς 
τὰ συμπόσια μετάγοντα. 

ΑὖΒΡ ὈΝΒΕΒΤΙΜΜΤΕΒ ΒΟΗΒΙΕΤ. 

8. ΗΒΕν. ζ. ΡΙδί. Ῥῃαθᾶν. ρ. 239,21 ἔγραψεν [Τ}γ.] ἐν λόγωι ἑαυτοῦ τοι- 
40 οὔτόν τι, ὅτι οἱ ϑεοὶ οὐχ ὁρῶσι τὰ ἀνθρώπινα" οὐ γὰρ ἂν τὸ μέ- 

γιστον τῶν ἐν ἀνϑρώποις ἀγαϑῶν παρεῖδον τὴν δικαιοσύνην᾽ 
δρῶμεν γὰρ τοὺς ἀνϑρώπους ταύτηι μὴ χρωμένους. 
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19. ΗΙΡΡΙΑΒ. 

Α. ΙΈΒΕΝ ὈΝῸ ΤΕΉΗΒΕ, 

1. ϑσιρ. Ἱππίας Διοπείϑους Ἠλεῖος σοφιστὴς χαὶ φιλύσοφος, μαϑητὴης 

᾿ἩΗγησιδάμουι), ὃς τέλος ὡρίζετο τὴν αὐτάρχειαν [νβὶ. Α 12]. ἔγραψε πολλά. 
2. ῬΗπβτβατ. ΥὟ. ΞΌΡΠΝ. 111 Ἵ. δὲ ὃ σοφιστὴς ὁ Ἡλεῖος τὸ μὲν μνημο- 

γνικὸν οὕτω τι καὶ γηράσχων ἔρρωτο, ὡς καὶ πεντήκοντα ὀνομάτων ἀκούσας 
ἅπαξ ἀπομνημονεύειν αὐτὰ καϑ᾽ ἣν ἤκουσε τάξιν, ἐσήγετο δὲ ἐς τὰς διαλέξεις 
γεωμετρίαν, ἀστρονομίαν, μουσιχήν, ῥυθμούς" διελέγετο δὲ καὶ περὶ ζω- 
γραφίας χαὶ περὶ ἀγαλματοποιίας" ταῦτα ἑτέρωθι" ἐν “ακεδαίμονι δὲ 
γένη τε διήιει πόλεων (ἢ) καὶ ἀποικίας καὶ ἔργα, ἐπειδὴ οἱ Δακεδαιμόνιοι διὰ 
τὸ βούλεσϑαι ἄρχειν τῆι ἰδέαι ταύτηι ἔχαιρον. ἔστιν δὲ αὐτῶι καὶ Τρωι- 
κὸῦς διάλογος, οὐ λόγος" ὁ Νέστωρ ἐν Τροίαι ἁλούσηι ὑποτίϑεται Νεοπτο- 
λέμωι τῶι ᾿Αχιλλέως, ἃ χρὴ ἐπιτηδεύοντα ἄνδρα ἀγαϑὸν φαίνεσϑαι. πλεῖστα 
δὲ Ἑλληνων πρεσβεύσας ὑπὲρ τῆς Ἤλιδος οὐδαμοῦ κατέλυσε τὴν ἑαυτοῦ δόξαν 
δημηγορῶν τε χαὶ διαλεγόμενος, ἀλλὰ καὶ χρήματα πλεῖστα ἐξέλεξε καὶ φυλαῖς 

ἐνεγράφη πόλεων μικρῶν τε χαὶ μειζόνων. παρῆλϑε καὶ εἰς τὴν Ἰνυχὸν 
ὑπὲρ χρημάτων, τὸ δὲ πολίχνιον τοῖτο Σιχελικοί εἰσιν, οὗς ὃ Πλάτων (ἐν) 
τῶι Γοργίαι [4984] ἐπισκώπτει. εὐδοκιμῶν δὲ χαὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἔϑελγε 
τὴν “Ἑλλαόα ἐν Ὀλυμπίαι λόγοις ποικίλοις καὶ πεφροντισμένοις εὖ. ἡρμή- 
νευε δὲ οὐχ ἐλλιπῶς ἀλλὰ περιττῶς καὶ κατὰ φύσιν, ἐς ὀλίγα καταφεύγων τῶν 
ἐχ ποιητικχὴς ὀνόματα. Μὶξ Αὐδβηδῆπηθ νοῃ ἃ ὅ 50}}., 8. 8 πἀπᾶ νἱθ! οἱ ομῦ ἀ68 
ΤΙῖ618 ὃ 4 ἰβὺ 81168. δι8 Ρ]αῦο [Α 61] σοίοββθῃ. 

8. [Ρωσὐτ.}] ΥἹῦ. Χ οτ. 4 Ρ. 838Α ἐγένετο δ᾽ αὐτῶι [[50Κγαῖθ8)] χαὶ παῖς 
᾿Αφαρεὺς πρεσβύτηι ὄντι [νοῦ 850] ἐχ Πλαϑάνης τῆς Ἱππίου τοῦ ῥήτορος ποιη- 
τός, τῶν δὲ τῆς γυναικὸς τριῶν παίδων ὁ νεώτατος. 8398 χαὶ νέον μὲν ὄντα 

μὴ γῆμαι, γηράσαντα δ᾽ ἑταίραι συνεῖναι ἧε ὄνομα ἦν Δαγίσκη .... ἔπειτα 
Πλαϑάνην τὴν Ἱππίου τοῦ ῥήτορος γυναῖχα ἠγάγετο τρεῖς παῖδας ἔχουσαν, 
ὧν τὸν ᾿ἀφαρέα, ὡς προείρηται, ἐποιήσατο. ΒΑΆΡΟΟΕ. ἀφαρεύς. οὗτος Ἱππίου 
μὲν ἦν υἱός, ἐνομίζετο δὲ Ἰσοχράτους. Ζοβιμ. Υ. ΙΒοοτ, μ᾿. 258, 4 ΥΥ οϑίογῃι. γυ- 
ναῖχα δ᾽ ἠγάγετο Πλαϑάνην τινά, Ἱππίου τοῦ ῥήτορος ἀπογεννωμένην. Ἰάδη- 
τᾶν τ ἄθπὰ ΕἸΊΘΥ Ὀοβιτ {6 η. 

4. Ῥιλτ. Αροὶ. ρΡ. 19Ε χαὶ τοῦτό γέ μοι δοχεῖ καλὸν εἶναι, εἰ τις οἷός 
τ᾿ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τε ὃ Λεοντῖνος χαὶ Πρόδιχος ὃ 
Κεῖος χαὶ Ἱ. ὁ Ἠλεῖος. δ ρὶ. οὔθῃ 8. 58ὅ, 22. 

ὅ. ΑΤΉΕΝ. Υ͂ Ρ. 2180 ὁ δὲ Πλάτων καὶ τὸν Ἠλεῖον Ἱππίαν συμπαρόντα 
ποιεῖ ἐν τῶι Πρωταγόραι ναὶ. Ο 1) μετά τινων ἰδίων πολιτῶν, οὗς οὐχ εἰχὸς 
ἐν ᾿Αϑήναις ἀσφαλῶς διατρίβειν πρὸ τοῦ τὰς ἐνιαυσίας ἐπὶ ᾿Ισάρχου Ἐλαφη- 
βολιῶνος [428] συντελεσθῆναι σπονδάς. αὶ. 5. 514, 8ὅ. 

6. Ῥχυμλτ. ΗἸρρ. πιδὶ. Ρ. 281. [βοκτ., Ηἰρρ.] Ἱππίας ὃ καλός τε καὶ σοφός, 
ὡς διὰ χρόνου ἡμῖν χατῆρας εἰς τὰς ᾿Αϑήνας. --- Οὐ γὰρ σχολή, ὦ Σώχρατες. 
ἡ γὰρ Ἦλις ὅταν τι δέηται διαπράξασϑαι πρός τινα τῶν πόλεων, ἀεὶ ἐπὶ πρῶ- 
τον ἐμὲ ἔρχεται τῶν πολιτῶν αἱρουμένη πρεσβευτήν, ἡγουμένη δικαστὴν καὶ 
ἄγγελον ἱκανώτατον εἶναι τῶν λόγων, οἱ ἂν παρὰ τῶν πόλεων ἑχάστων λέ- 
γωνται. πολλάχις μὲν οὖν χαὶ εἰς ἄλλας πόλεις ἐπρέσβευσα, πλεῖστα δὲ καὶ 

περὶ πλείστων χαὶ μεγίστων εἰς τὴν Δαχεδαίμονα" διὸ δή, ὃ σὺ ἐρωτᾶις, οὐ 
ϑαμίζω εἰς τοὐσόε τοὺς τόπους. 

Π 1915, ΕὟἼαστα. ἀ. Ὑοτσθοκσ. 85 
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846 19. ΗΙΡΡΙΑΒ 

. Ῥχμτ. ΗΙρρ. πιδὶ. Ρ. 282 ΠῈ [Ηἰρρ. βρηίθε] ἀφιχόμεντος δέ ποτε εἰς Σαξ 
λίαν Πρωταγόρου αὐτόϑι ἐπιδημοῦντος καὶ εὐδοκιμοῦντος καὲ τερεσβυτέρου ὄντος 
[καὶ] πολὺ νεώτερος ὧν ἐν ὀλίγωι χρόνωι πάνυ πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ ἑχατὸν 
μνᾶς εἰργασάμην, καὶ ἐξ ἑνός γε χωρίου πάνυ σμιχροῦ Ἰνυκοῦ πλέον ἢ εἴχοσι 
μνᾶς" καὶ τοῦτο ἐλθὼν οἴχαδε φέρων τῶι πατρὶ ἔδωχα, ὥστε ἐκεῖνον καὶ τοὺς 
ἄλλους πολίτας ϑαυμάζειν τε καὶ ἐχπεπλῆχϑαι. χαὶ σχεδόν τε οἶμαι ἐμὲ πλείω 
χρήματα εἰργάσϑαι ἢ ἄλλους σύνδυο οὕστινας βούλει τῶν σοφιστῶν. 

8, --- Ηΐρρ. πιΐη. Ρ. 8680 [ΗἱρΡ.}] χαὲ γὰρ ἄν δεινὰ ποεοέην, ὦ Εἴόαε, 
εἰ Ὀλυμπίαζε μὲν εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων πανήγυριν, ὅταν τὰ Ὀλύμπια ἦι, ἀεὶ 
ἐπανιὼν οἴχοϑεν ἐξ Ἤλιδος εἰς τὸ ἱερὸν παρέχω ἐμαυτὸν χαὶ λέγοντα ὅτι ἄν 
τις βούληται ὧν ἄν μοι εἰς ἐπίδειξιν παρεσχευασμένον ἧι, καὶ ἀποκρινόμενον 
τῶι βουλομένωι ὅτι ἄν τις ἐρωτᾶι, νῦν δὲ τὴν Σωχράτους ἐρώτησεν φύγοιμι.. 
8044. ἐξ οὗ γὰρ ἤργμαι Ὀλυμπίασιν ἀγωνίζεσϑαι οὐδενὶ πωποτε κρείττονι 
εἰς οὐδὲν ἐμαυτοῦ ἐνέτυχον. 

9. -- ΗἴΡΡ. πιαΐ. ρ. 2864 {Πϊρρίαβ] Καὶ ναὶ μὰ Δ ᾽, ὦ Σώκρατες, περὶ 
γε ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ ἔναγχος αὐτόϑι ηὐδοχίμησα διεξιών, ἃ χρὴ τὸν 
νέον ἐπιτηδεύειν. ἔστι γάρ μοι περὶ αὐτῶν παγχάλως λόγος συχκεέμενος, καὶ 
ἄλλως εὖ διακείμενος καὶ τοῖς ὀνόμασι" πρόσχημα δέ μοί ἐστι καὶ ἀρχὴ τοί 
δε τις τοῦ λόγου [γρὶ. Α 2 ὃ 4]" 

ἐπειδὴ ἣ Τροία ἥλω, λέγει ὁ λόγος ὅτι Νεοπτόλεμος Νέστορα ἔροιτο, 
ποῖά ἐστι καλὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ ἂν τις ἐπιτηδεύσας νέος ὧν εὐδοκεμώτατος 
γένοιτο" μετὰ ταῦτα δὴ λέγων ἐστὶν ὁ Νέστωρ καὶ ὑποτιϑέμενος αὐτῶε παρ’ 
πολλὰ νόμιμα χαὶ πάγκαλα. 

τοῦτον δὴ καὶ ἐχεῖ [ἴὰ ϑρατία) ἐπεδειξάμην καὶ ἐνθάδε [ἴπ ΑΈΒ 61 μέλλω 
ἐπιδεικνύναι εἰς τρίτην ἡμέραν ἐν τῶι Φειδοστράτου ὀιδασχαλείωε καὶ ἄλλε 
πολλὰ καὶ ἄξια ἀκοῆς" ἐδεήϑη γάρ μου Εὔδικος ὁ Ἀπημάντου. 

10. --- Ηἴρρ. πιΐη. ἢ. 8646 [ΗΪΡρΡ] φημὶ γὰρ Ὅμηρον πεποιηκέναε ἄριστον» 

μὲν ἀνόρα ᾿Αχιλλέα τῶν εἰς Τροίαν ἀφικομένων, σοφώτατον δὲ Νέστορα, πο: 
λυτροπώτατον δὲ Ὀδυσσέα. 

11, ---- ΗἸΡΡ. πιδῖ. Ρ. 2858 ἐχεῖνα ἃ σὺ κάλλιστα ἐπίστασαι, τὰ περὲ τὰ 
ἄστρα τε καὶ τὰ οὐράνια πάϑη.... ἀλλὰ περὶ γεωμετρίας τι χαίρουσιν 
ἀκούοντες... περί γε λογισμῶν... ἐχεῖνα ἃ σὺ ἀχριβέστατα ἐπίστασαι ἀ»- 

ϑρώπων διαιρεῖν, περί τε γραμμάτων δυνάμεως καὶ συλλαβῶν χαὶ 

ῥυθμῶν καὶ ἁρμονιῶν. .. τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σου ἀχροῶνται [ἄϊο 3ϑ'ΡὈ8- 
1861] χαὶ ἐπαινοῦσιν; αὐτός μοι εἰπέ, ἐπειδὴ ἐγὼ οὐχ εὑρίσχω. --- Περὶ τῶν 
γενῶν, ὦ Σώχρατες, τῶν τε ἡρώων χαὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν χατοι- 

κίσεων, ὡς τὸ ἀρχαῖον ἐχτίσϑησαν αἱ πόλεις, χαὶ συλλήβδην πάσης τῆς 
ἀρχαιολογίας ἥδιστα ἀκροῶνται, ὥστ᾽ ἔγωγε δι᾿ αὐτοὺς ἠνάγκασμαι ἐχμεμα- 
ϑηκχέναι τε καὶ ἐκμεμελετηκέναι πάντα τὰ τοιαῦτα. --- Ναὶ μὰ Δί᾽ ̓ εὖ Ἱππία, 

ηὐτύχηκάς γε, ὅτι “Δαχεδαιμόνιοι οὐ χαίρουσιν, ἄν τις αὐτοῖς ἀπὸ Σόλωνος 
τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἡμετέρους καταλέγηι" εἰ δὲ μή: πράγματ᾽ ἄν εἶχες ἐχμαν- 
ϑάνων. -- Πόϑεν, ὦ Σώκρατες; ἅπαξ ἀκούσας πεντήκοντα ὀνόματα ἀπο- 

μνημονεύσω. - ᾿Αληϑῆ λέγεις, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐχ ἐνενόησα, ὅτι τὸ μνημο νικὸν 

ἔχεις" ὥστ᾽ ἐννοῶ ὅτι εἰχότως σοι χαίρουσιν οἱ “ακεδαιμόνιοι ἅτε πολλὰ 

εἰδότι, χαὶ χρῶνται ὥσπερ ταῖς πρεσβύτισιν οἱ παῖδες πρὸς τὸ ἡδέως μυ- 
ϑολογῆσαι. 

12. --- ΗἸΡρΡ. πιΐη. Ρ. 3038 πάντως δὲ πλείστας τέχνας πάντων σοφώτα- 
τος εἶ ἀνθρώπων, ὡς ἐγώ ποτέ σου ἤχουον μεγαλαυχουμένου πολλὴν σοφίαν 
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καὶ ζηλωτὴν σαυτοῦ διεξιόντος ἐν ἀγορᾶι ἐπὶ ταῖς τραπέζαις. ἔφησϑα δὲ 
ἀφικέσϑαι ποτὲ εἰς Ὀλυμπίαν ἃ εἶχες περὶ τὸ σῶμα ἅπαντα σαυτοῦ 
ἔργα ἔχων' πρῶτον μὲν δακτύλιον (ἐντεῦϑεν γὰρ ἤρχου) ὃν εἶχες σαυτοῦ 

ἔχειν ἔργον ὡς ἐπιστάμενος δακτυλίους γλύφειν καὶ ἄλλην σφραγῖδα σὸν ἔργον, 
καὶ στλεγγίδα χαὶ λήχυϑον ἅ αὐτὸς εἰργάσω" ἔπειτα ὑποδήματα ἃ εἶχες ἔφη- 
σϑα αὐτὸς σκυτοτομῆσαι καὶ τὸ ἱμάτιον ὑφῆναι καὶ τὸν χιτωνίσκον καὶ ὃ γε 
πᾶσιν ἔδοξεν ἀτοπώτατον καὶ σοφίας πλείστης ἐπίδειγμα [ἐπειδὴ], τὴν ζώνην 
ἔφησϑα τοῦ χιτωνίσχου, ἣν εἶχες, εἶναι μὲν οἷαι αἱ Περσιχαὶ τῶν πολυτελῶν, 
ταύτην δὲ αὐτὸς πλέξαι᾽ πρὸς δὲ τούτοις ποιήματα ἔχων ἐλϑεῖν καὶ ἔπη 
καὶ τραγωιδίας καὶ διϑυράμβους καὶ καταλογάδην πολλοὺς λό- 
γους καὶ παντοδαποὺς συγχειμένους" καὶ περὶ τῶν τεχνῶν δὴ, ὧν 
ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον, ἐπιστήμων ἀφικέσθαι διαφερόντως τῶν ἄλλων χαὶ περὶ 
ῥυθμῶν καὶ ἁρμονιῶν χαὶ γραμμάτων ὀρϑότητος, καὶ ἄλλα ἔτι πρὸς 
τούτοις πάνυ πολλά, ὡς ἐγὼ δοχῶ μνημονεύειν᾽ χαίτοι τὸ γε μνημονικὸν 
ἐπελαϑόμην σου, ὡς ἔοικε, τέχνημα, ἐν ὧι σὺ οἴει λαμπρότατος εἶναι. 

18. Ατηξν. ΧΙ τ. δ006Ε' ἐν δὲ τῶι ΜΜενεξένωι [Ρ]αΐοηδ; Ρ. 2304 ἢ] οὐ 
μόνον Ἱ. ὁ Ἠλεῖος χλευάζεται, ἀλλὰ καὶ ὃ Ῥαμνούσιος ᾿Αντιφῶν καὶ ὃ μουσι- 
κὸς Μάμπρος. Υρὶ. 8. 580, 36. 

14, Χεν. Μοϑῃι. ΙΓ 4, δ. οἷδα ὁὲ ποτε αὐτὸν καὶ πρὸς Ἱππίαν τὸν 
Ἠλεῖον περὶ τοῦ δικαίου τοιάδε διαλεχϑέντα. διὰ χρόνου γὰρ ἀφικόμενος ὃ ὃ 
Ἱππίας ᾿Αϑήναζε παρεγένετο τῶι Σωκράτει λέγοντι πρός τινας, ὡς ̓ϑαυμαστὸν 
εἴη τό, εἰ μέν τις βούλοιτο σκυτέα διδαξασϑαί τινα ἢ τέχτονα ἢ χαλχέα ἢ 

ἱππέα, μὴ ἀπορεῖν ὅποι ὧν πέμψας τούτου τύχοι᾽ φασὶ δέ τινες χαὶ ἵππον χαὶ 

βοῦν τῶι βουλομένωι δικαίους ποιήσασϑαι πάντα μεστὰ εἶναι τῶν διδαξὸν- 
των᾿ ἐὰν δέ τις βούληται ἡ αὐτὸς μαϑεῖν τὸ δίχαιον ἢ υἱὸν ἢ οἰχέτην διδά- 
ξασϑαι, μὴ εἰδέναι ὅποι ἂν ἐλϑὼν τύχοι τούτου. χαὶ ὁ μὲν Ἱππίας ἀκούσας ὃ 
ταῦτα ὥσπερ ἐπισχώπτων αὐτόν Ἔτι γὰρ σύ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἐχεῖνα τὰ 
αὐτὰ λέγεις ἃ ἐγὼ πάλαι ποτέ σου ἤχουσα; καὶ ὃ Σωχράτης᾽ Ὃ δέ γε τούτου 
δεινότερον, ἔφη, ὦ Ἱππία, οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν 
αὐτῶν᾽ σὺ δ᾽ ἴσως διὰ τὸ πολυμαϑὴς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ 
λέγεις. ᾿ἈΑμέλει, ἔ ἔφη, πειρῶμαι καινόν τι λέγειν ἀεί. Πότερον, ἔφη, καὶ περὶ Ἷ 
ὧν “ἐπίστασαι; οἷον περὶ γραμμάτων ἐάν τις ἔρηταί σε, πόσα χαὶ ποῖα Σω- 

χράτους ἐστίν, ἄλλα μὲν πρότερον, ἄλλα δὲ νῦν πειρᾶι λέγειν; ἢ περὶ ἀριϑμῶν 

τοῖς ἐρωτῶσιν, εἰ τὰ δὶς πέντε δέκα ἐστίν, οὐ τὰ αὐτὰ νῦν ἅ καὶ πρότερον 
ἀποχρίνει; Περὶ μὲν τούτων, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὥσπερ σύ, καὶ ἐγὼ ἀεὶ τὰ 
αὐτὰ λέγω" περὶ μέντοι τοῦ διχαίου πάνυ οἶμαι νῦν ἔχειν εἰπεῖν, πρὸς ἃ οὔτε 
σὺ οὔτ᾽ ἂν ἄλλος οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἀντειπεῖν. 

18. ΤΈΚΤσΙΙ, δροΐορ. 46 ΗἸρ»ίαϑ[}] ἄτωγ οἱυϊία ὶ ἐπϑιἰαϑ ἀἰδρονὶέ οοοἰαἰξιο", 

Β. ΒΑΘΜΕΝΤΕ., 

ΠΠΙΟῪ ἘΜΔΕΓΕΙ͂Α. 

1. Ῥαυβν 2, 4 {{πίογρϑηρ ἀ08 πιοββθηϊβοῦθη ΚΔ ΌΘΠΟΠΟΙΒ δυΐ ον ΕδὨχὶ 
μ80} ΒΠΒΘρίΟη] τότε ὁὲ ἐπὶ τῆι ἀπωλείαι τῶν παίδων οἱ Μεσσήνιοι πένϑος 
ἦγον, καὶ ἄλλα τέ σφισιν ἐς τιμὴν αὐτῶν ἐξευρέϑη χαὶ εἰχόνας ἐς Ὀλυμπίαν 
ἀνέϑεσαν χαλχᾷᾶς, σὺν ὁὲ αὐτοῖς τὸν ὀιδάσχαλον τοῦ χοροῦ καὶ τὸν αὐλητήν. 

40 τὸ μὲν δὴ ἐπίγραμμα ἐδήλου τὸ ἀρχαῖον ἀναϑήματα εἶναι τῶν ἐν πορϑμῶι 
85 



τ-τὶ 1τι 
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[᾿] ὧι 

δ48 19. ΗΙΡΡΙΑΒ. Β. ΕΝ. 1--ὃ. 

Μεσσηνίων" χρόνωι δὲ ὕστερον Ἱ. ὁ λεγόμενος ὑπὸ Ἑλλήνων γενέσϑα:ι σοφὸς 
τὰ ἐλεγεῖα ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐποίησεν ἔργα δέ εἰσιν Ἠλείου Κάλωνος αἱ εἰχόνες 
[Ηϑυτὴθ8 ἀθ8 ΕἸθοῖβ Καίοῃ ἐγ ἄθη ΕΠορΊποῦ ΟἸδυκῖοΘ8. πδοῦ ἀν ϑοσῖο ἀθὺ Βδεὶβ 
οἴννα 420---410 (ΠῚ ΘΩθΟΓ τ), 8. Τόθννν 71ηϑολδν, σύ. Βιάδι. 38. Ν. 33]. 

ΕΘΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ͂Ι. 

2 (8 Μῦ!ονΣ ΕῊ( Π ρΡ. 61] ἕσβοι,. ἄροιχῃ. Π|1179 [Πἰπίοσ Μυβαῖοβ Β1 

5. 491, 8] ἱ1. ὁὲ ὁ Ἠλεῖος [4ήλιος Κ] ἐν ᾿Εϑνῶν ὀνομασίαις ἔϑνος τι χα- 
λεῖσϑαι Σπαρτούς. ΜΙΟΙοίομε ΤΟΙ ἴοΙ ἄογ Συναγωγή. 

ΟΑΥ̓ΜΠΙΟΝΊΚΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ. 

8 [2 Ῥιυστ. Νά. 1 τοὺς μὲν οὖν χρόνους ἐξακριβῶσαι χαλεπόν ἐστι 

καὶ μάλιστα τοὺς ἐκ τῶν Ὀλυμπιονικῶν ἀναγομένους, ὧν τὴν ἀναγραφὴν 

ὀψέ φασιν Ἱππίαν ἐχδοῦναι τὸν Ἠλεῖον ἀπ᾿ οὐδενὸς ὁρμώμενον ἀναγκαίου 

πρὸς πίστιν. 
ΣΥΝΑΓΩΓΉ. 

4 [1] Ατῆξν. ΧΠῚ Θ08Ε Θαργηλία ἡ Μιλησία, ἥτις χαὶ τεσσαρεσχαίδεχα 
ἀνόραάσιν ἐγαμήϑη οὖσα χαὶ τὸ εἶδος πάνυ καλὴ καὶ σοφή, ὥς φησιν Ἵ- ὃ σοφι- 
στὴς ἐν τῶι ἐπιγραφομένωι Συναγωγή" Ηξδγση. Θαργηλία" ᾿ ἔστιν ἡ Θαρ- 
γηλία Μιλησία μὲν τὸ γένος, εὐπρεπὴς δὲ τὴν ὄψιν χαὲ τἄλλα 
σοφή, ὥστε στρατηγεῖν πόλεις καὶ δυνάστας. διὸ καὶ πλείστοις 
ἐγήματο τῶν διασημοτάτων. 

ΤΡΩΙΚΟΣ. 

δ. Ῥχκτ. ΗΙΡΡ. πιαὶ. Ρ.. 256.Α [οὔϑη 5. δ40, 20]. Υε]. 5. 545,11. 

ΑΒ ὈΝΒΕΒΤΙΜΜΤῈΝ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

θ [0] τμεμ. βίοι. ΥἹ 1ὅ Ρ. 145}. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλέον προίηι ὃ λόγος 
φιλοτιμουμένων ἡμῶν τὸ εὐεπίφορον εἰς κλοπὴν τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοὺς λό- 

γους τε χαὶ τὰ δόγματα ἐπιδειχνύναι. φέρε ἄντιχρυς μαρτυροῦντα ἡμῖν Ἱππίαν 

τὸν σοφιστὴν τὸν Ἠλεῖον, ὃς τὸν αὐτὸν περὶ τοῦ προχειμένον μοι σχέμματος 

80 

8 

10 

ἔχειν [1. ἧχεν)] λόγον, παραστησώμεϑα ὧδέ πως λέγοντα" 
τούτων ἔσως εἴρηται τὰ μὲν Ὀρφεῖ, τὰ δὲ Μουσαίωι κατὰ 

βραχὺ ἄλλωι ἀλλαχοῦ, τὰ δὲ Ἡσιόδωι τὰ δὲ Ὁμήρωι, τὰ δὲ τοῖς 
ἄλλοις τῶν ποιητῶν, τὰ δὲ ἐν συγγραφαῖς τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ 
βαρβάροις. ἐγὼ δὲ ἐκ πάντων τούτων τὰ μέγιστα καὶ ὁμόφυλα 
συνϑεὶς τοῦτον καινὸν καὶ πολυειδῆ τὸν λόγον ποιήσομαι. Αὐβ 

ον Συναγωγὴη  [(οἸΠΡΟΓ]. 
2110] ιος. 1 24 ἅδον Τ α]οβ᾽ ῬΘΉΡΒΥ ΟΠ ἴβιηι8 8. 5. 4, 1. 

5 [4] Ἐσβταάτη. 2. ΠΊΌνυβ. Ρου. 2170 Ἱ. ἀπὸ ᾿Ασίας χαὶ Εὐρώπης τῶν 
᾿Ωχεανίδων τὰς Ἠπείρους [υϑπι]. Αϑἴοπ πὰ ἘΌτΟΡΔ] χαλεῖ. Ψοπη ΠΟΝ δὰβ ἀθα 
᾿Εϑνῶν ὀνομασίαι. 

9 [1] ΗυΎροτη. βορη. Οοϑᾶ, Β. Υ [βομοῖ. 11 12, 11 1π4.] ἔδιον δέ τι πεπὸν- 
ϑασιν οἱ μεϑ᾽ Ὅμηρον ποιηταὶ τοὺς πρὸ τῶν Τρωιχῶν βασιλεῖς τυρώννους 
προσαγορεύοντες ὀψέ ποτε τοῦδε τοῦ ὀνόματος εἰς τοὺς ᾿λληνας διαδοϑέντος, 

κατὰ τοὺς ᾿Αρχιλόχου χρόνους, χαϑάπερ Ἱ. ὃ σοφιστῆς φησιν. Ὅμηρος γοῦν 

τὸν πάντων παρανομώτατον Ἔχετον βασιλέα φησὶ χαὶ οὐ τύραννον “εἰς Ἔχε" 

τον βασιλῆα βροτῶν δηλήμονα᾽ ἰσ 84]. 
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Β. 6--11. ΑὖΡ ὈΝΒΕΞΒΈ. ΒΟΗΕ, 18. 19. ΖΥΤΕΙΕΈΠΗ. δὅ49 

10 [15] ῬΗΒΥΝΙΟΗ. 60]. 3121.00. παρα ϑήκην Ἱππίαν καὶ Ἰωνώ τινὰ συγ- 
γραφέα φασὶν εἰρηχέναι [Ἠοτοάοῦ θ, 18. 9, 45 γε]. ῬΆγγπ. Ρ. 223] ἡμεῖς δὲ τοῦτο 
παραχαταϑήκην ἐροῦμεν, ὡς Πλάτων καὶ Θουχυδίδης καὶ Δημοσϑένης. 

11 (9) Ῥωστ, γὸ. 28 αὐτὸν δὲ τὸν ΔΜυχοῖργον Ἱ. μὲν ὁ σοφιστὴς πολε- 
μικώτατόν φησι γενέσϑαι καὶ πολλῶν ἔμπειρον στρατηγιῶν. 

12. [0] Ῥβοσι. ἱπ Ἐπὸο)]. Ρ. θὅ, 11 ΕΥ64]. [8. Οθοη 5. 250, 1] μετὰ δὲ τοῦ- 
τον [1Π8108] ἤάμερκος ὃ Στησιχόρου τοῦ ποιητοῦ ἀδελφὸς ὡς ἐφαψάμενος 
τῆς περὶ γεωμετρίας σπουδῆς μνημονεύεται καὶ Ἱ. ἑ Ἠλεῖος ἱστόρησεν ὡς ἐπὶ 
γεώμετρίαι δόξαν αὐτοῦ λαβόντος. 

18 [11] βϑόμου,. Αμαν. 112 ρ. 369, 21 Μ8888. Ἱ. δὲ καὶ Φερεκύδης [ΕἨ ΟἿ 86 
ἔν. ὅ2] ἑπτὰ [πᾶπι|]. Ὑάδας εἶναι]. 

14 [12] ὅποι, Ρινν. Ῥυίῃ. 4, 288 ταύτην [ᾧΡ γχοβ βἰοὕπχαςέου] δὲ ὃ μὲν ἡ 

Πίνδαρος ἐν Ὕμνοις [ἴτ. 49 Β0ῃγ.) Δημοδίχην φησίν, [. δὲ Γοργῶπιν. 
15 (Ὁ] --- Νοαι. 1, ὅ8 τρίτην δὲ [ΕΡῃ γα] περὶ Ἦλιν, ἧς Ἱ. μνημονεύει. 
16 [13] ὅτοβ. ΠΙ 88, 82 Πλουτάρχου ἐχ τοῦ ( Περὶ τοῦ). διαβάλλειν. “Ἵ. 

λέγει δύο εἶναι φϑόνους" τὸν μὲν δίκαιον, ὕταν τις τοῖς κακοῖς φϑονῆι τιμω- 
μένοις, τὸν δὲ ἄδικον, ὅταν τοῖς ἀγαϑοῖς. καὶ διπλᾷ τῶν ἄλλων οἱ φϑονεροὶ 
χακοῦνται᾽ οὐ γὰρ μόνον τοῖς ἰδίοις καχοῖς ἄχϑονται ὥσπερ ἐκεῖνοι, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ἀλλοτρίοις ἀγαϑοῖς. 

11 [14] --- --- 42,10 Πλουτάρχον ἐκ τοῦ (Περὶ τοῦ» διαβάλλειν. “Ἵ. φη- 
σίν, ὅτι δεινόν σειν ἡ διαβολία, οὕτως ὀνομάζων, ὅτι οὐδὲ τιμωρία 

τις χατ᾽ αὐτῶν γέγραπται ἐν τοῖς νόμοις ὥσπερ τῶν χλεπτῶν᾽ καίτοι ἄριστον 
ὃν χτῆμα τὴν φιλίαν χλέπτουσιν, ὥστε ἥ ὕβρις χαχοῦργος οὖσα δικαιοτέρα 

ἐστὶ τῆς διαβολῆς διὰ τὸ μὴ ἀφανὴς εἶναι. Υα]. Ἠοτοά. Υἱῖ 1θη διαβολὴ γάρ 
ἐστι δεινότατον κτλ. 

18 [8] σιν. ΗόμΜΈπι Μαίτϊτ, ῥ. 31, 1 ΥἹ οβύθστη. ἱ1. δ᾽ αὖ χαὶ Ἔφορος Κυ- 
μαῖον (Ποιηοη]. 

19. ῬΑΡυε. ῬΕΤΈΟΡΟΙ, ἢ. 18, 00]. 2, 11 [οα. Φουπβίρας “οιγη. 68 {Πηΐογ- 

γἱο)ιἐδηυῖηι. (τ 88.) 1901 Οοίοῦ. Ὁ. δ1) ΣΠΠΙΟΥ͂; Τίϊ6] πἰοθῦ οὐδ αι! ίθη. 

ΖΝΕΙΕΕΠΗΑΞΤΕΘ. 

20. Απιβτ. ρορϑί. 2ὅ. 1401521 κατὰ δὲ προσωιδίαν [πϑη]. ὁρῶντα δεῖ δια- 
λύειν] ὥσπερ Ἱ. ἔλυεν ὃ Θάσιος [Ἠλεῖος Οβδηη)] τὸ ᾿δίδομεν δέ οἱ᾽ καὶ τὸ μὲν 
οὗ καταπύϑεται ὄμβρωι᾽. Β0}Ὲ. 6]. 4. 166) 8 οἷον καὶ τὸν Ὅμηρον ἔνιοι διορ- 
ϑοῦνται πρὸς τοὺς ἐλέγχοντας ὡς ἀτόπως εἰρηκότα 'ἱτὸ μὲν οὗ καταπύϑεται 
ὄμβρωι᾽ {Ψ᾿ 8328]. λίουσι γὰρ αὐτὸ τῆι προσωιδίαι λέγοντες τὸ οὐ ὀξύτερον" 
χαὶ τὸ περὶ τὸ ἐνύπνιον τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ὅτι οὐκ αὐτὸς ὁ Ζεὺς εἶπεν ᾿ δί- 
ὁομεν δέ οἱ εὖχος ἀρέσϑαι᾽ [Β 1 Αγ. ποῦ Φ 297], ἀλλὰ τῶι ἐνυπνίωι ἐνε- 
τέλλετο διδόναι [4180 διδόμεν)]. ΜΕ]. Ῥβθυᾶαδ!οχ. [ὈῬ861108 οἄοι ΜΊομ οὶ ΕΡἢ68.} 
5. ἃ. 8ι. ν. 88, 61. 

21. Ῥποσι, ἴῃ Επο]. Ρ. 212, 8 Εὐϊ6 ἃ]. Νικομήδης μὲν γὰρ ἐκ τῶν χογχοει- 
δῶν γραμμῶν, ὧν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν τάξιν χαὶ τὰ συμπτώματα παρα- 
δέδωχεν, αὐτὸς εὑρετὴς ὧν τῆς ἰδιότητος αὐτῶν πᾶσαν εὐθύγραμμον γωνίαν 
ἐτριχοτόμησεν. ἕτεροι δὲ ἐκ τῶν Ἱππίου καὶ Νικομήδους τετραγωνιζουσῶν 
πεποιήκασι τὸ αὐτὸ μικταῖς χαὶ οὗτοι χρησάμενοι γραμμαῖς ταῖς τετραγωνι- 
ζούσαις. Ἰάοπειδι τὲ ἄοπα ϑορῃϊβίθη Ὀοβ [6 ῃ. 
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δ80 79. ΗΙΡΡΙΑΒ. Ο. ΓΜΙΤΑΤΙΟΝ. 80. ΑΝΤΙΡΗΟΝ ΕΚ ΒΟΡΗΙΞΤ 

Ο. ἹΜΙΤΑΤΙΟΝ. 

1. Ῥιυιμσ. Ρχοίδρ. Ῥ. 8810 ἢ, μετὰ δὲ τὸν Πρόδιχον Ἵ. ὁ σοφὸς εἶπεν᾽ 
Ὦ ἄνόρες, ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ ὃ ὑμᾶς συγγενεῖς τε χαὶ οἰχείους καὶ 
πολίτας ἅπαντας εἶναι φύσει, οὐ νόμωι" τὸ γὰρ ὅμοιον τῶι ὁμοίωι φύσει 
συγγενές ἐστιν, ὃ δὲ νόμος τύραννος ὧν τῶν ἀνϑρώπων πολλὰ παρὰ τὴν φὺύ- 

σιν βιάζεται. ὑμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν φύσιν τῶν πραγμάτων εἰδέναι, σο- 
φωτάτους δὲ ὄντας τῶν Ἑλλήνων χαὶ χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο νῦν συνεληλυϑότας τῆς 
τε Ἑλλάδος εἰς αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας καὶ αὐτῆς (τῆς) πόλεως εἰς τὸν 
μέγιστον καὶ ὀλβιώτατον οἶχον τόνδε μηδὲν τούτου τοῦ ἀξιώματος ἄξιον ἀπο- 
φήνασϑαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ τοὺς φαυλοτάτους τῶν ἀνϑρώπων διαφέρεσϑαι ἀλλή- 
λοις. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ δέομαι καὶ συμβουλεύω, αὖ Πρωταγόρα τε καὶ Σώχρα- 
τες, συμβῆναι ὑμᾶς ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν συμβιβαζόντων εἰς τὸ μέσον 
χαὶ μήτε σὲ τὸ ἀχριβὲς τοῦτο εἶδος τῶν διαλόγων ξητεῖν το κατὰ βραχὺ λίαν. 
εἰ μὴ ἡδὺ Πρωταγόραι, ἀλλ᾽ ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις, ἵνα 
μεγαλοπρεπέστεροι καὶ εἰσχημονέστεροι ὑμῖν φαίνωνται, μήτ᾽ αὖ Πρωταγόραν 
πάντα χάλων ἐχτείναντα, οὐρίαι ἐφέντα, φεύγειν εἰς τὸ πέλαγος τῶν λόγων, 
ἀποχρύψαντα γῆν, ἀλλὰ μέσον τι ἀμφοτέρους τεμεῖν. ὡς οὖν ποιήσετε, καὶ 
πείϑεσϑέ μοι ῥαβδοῦχον καὶ ἐπιστάτην καὶ πρύτανιν ἐλέσϑαι, ὃς ὑμῖν φυλάξει 
τὸ μέτριον μῆχος τῶν λόγων ἑκατέρου. 

80. ΑΝΤΙΡΗΟΝ ΕΒ ΒΟΡΗΙΞΤ. 

Α. ΣΕΈΒΕΝ ὕΝῸ ΒΟΒΕΙΕΤΕΝ. 
1, ϑυτρ. ᾿ἀντιφῶν ᾿Αϑηναῖος τερατοσκόπος καὶ ἐποποιὸς καὶ σοφιστής" 

ἐκαλεῖτο δὲ “ογομαγειρὸς. 
Ἀντιφῶν ᾿Αϑηναῖος ὀνειροχρίτης" Περὶ χρίσεως ὀνείρων ἔγραψεν. 

2. ΗΒαμοα. ἀὁ (οἰ 11 11,7 περὶ δὲ ̓ Αντιφῶντος λέγοντας ἀνάγχη προει- 

πεῖν, ὅτι καϑάπερ ἄλλοι τέ φασιν οὐχ ὀλίγοι χαὶ Δίδυμος ὃ γραμματικός, 

πρὸς δὲ καὶ ἀπὸ ἱστορίας φαίνεται, πλείους μὲν γεγόνασιν ᾿Αντιφῶντες, δύο 

δὲ οἱ σοφιστεύσαντες, ὧν καὶ λόγον ἀνάγχη ποιήσασϑαι. ὧν εἷς μέν ἐστιν 
ὁ ῥήτωρ, οὗπερ οἱ φονικοὶ φέρονται λόγοι χαὶ οἱ δημηγοριχοὶ χαὶ ὃ πολιτι- 
χὸς καὶ ὅσοι τούτοις ὅμοιοι, ἕτερος δὲ ὃ καὶ τερατοσκόπος καὶ ὄνει- 
ροκρίτης λεγόμενος γενέσϑαι, οὗπερ οἵ τε Περὶ τῆς ἀληϑείας λέ 
γονται λόγοι χαὶ ὁ Περὶ ὁμονοίας [καὶ οἱ δημηγοριχοὶ] χαὶ ὃ Πολιτι- 
κός. ἐγὼ δὲ ἕνεκα μὲν τοῦ διαφόρου τῶν ἐν τοῖς λόγοις τούτοις ἰδεῶν 
πείϑομαι δύο τοὺς ᾿Αντιφῶντας γενέσϑαι. πολὺ γὰρ ὡς ὄντως τὸ παραλλατ- 
τον τῶν ἐπιγραφομένων τῆς ᾿Αληϑείας λόγων πρὸς τοὺς λοιπούς, ἕνεκα δὲ 
τοῦ καὶ παρὰ Πλάτωνι [8. 8. 641, 16] χαὶ παρ᾽ ἄλλοις ἱστορουμένου πάλιν οὐ 
πείϑομαι. Θουχυδίδην γὰρ ᾿Αντιφῶντος εἶναι τοῦ Ῥαμνουσίου μαϑητην 
ἀχούω πολλῶν λεγόντων, καὶ τὸν μὲν Ῥαμνούσιον εἰδὼς ἐχεῖνον, οὗπερ εἰσὶν 
οἱ φονικοί, τὸν Θουκυδίδην δὲ πολλῶι κεχωρισμένον χαὶ κεκοιγνωνηκότα τῶι 

εἴδει τῶν τῆς ᾿Αληθείας λόγων, πάλιν οὐ πείϑομαι. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἴτε εἷς ὃ 
᾿Αντιφῶν ἐγένετο, δύο λόγων εἴδεσι τοσοῦτον ἀλλήλων διεστηκότων χρησάμε- 
γος, εἴτε καὶ δίο, χωρὶς ἑκάτερος ὃ μὲν τοῦτο, ὃ δὲ ἐχεῖνο μετελϑών, ἀνάγχη 

γ τὰ 

[21] 
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Α. 1--8. ΙΕΒΕΝ ὕΝῸ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ, δδ1 

χωρὶς περὶ ἑχατέρου διελϑεῖν᾽ πλεῖστον γὰρ ὡς ἔφαμεν τὸ μεταξύ. Ἐοϊρί ο. 8 
περὶ τοῦ Ῥαμνουσίου ᾿Αἀντιφῶντος. ϑοάδηῃ: 

9, Ὁ δ᾽ ἕτερος ᾿Αντιφῶν, οὗπερ οἱ τῆς ᾿Αληϑείας εἰσὶ λεγόμενοι λόγοι, 
πολιτικὸς μὲν ἥκιστά ἐστι, σεμνὸς δὲ καὶ ὑπέρογχος τοῖς τε ἄλλοις χαὶ τῶι 
δι᾽ ἀποφάνσεων περαίνειν τὸ πᾶν, ὃ δὴ τοῦ ἀξιωματιχοῦ λόγου ἐστὶ καὶ πρὸς 
μέγεϑος ὁρῶντος, ὑψηλὸς δὲ τῆι λέξει καὶ τραχύς, ὥστε καὶ μὴ πόρρω σχλη- 
ρότητος εἶναι. καὶ περιβάλλει δὲ χωρὶς εὐχρινείας, διὸ χαὶ συγχεῖ τὸν λό- 
γον καὶ ἔστιν ἀσαφὴς τὰ πολλά. καὶ ἐπιμελὴς δὲ κατὰ τὴν συνϑήχην καὶ ταῖς 
παρισώσεσι χαίρων, οὐ μὴν ἤϑους γέ τι οὐδ᾽ ἀληϑινοῦ τύπου μέτεστι τῶι 
ἀνόρί, φαίην δ᾽ ἂν ὡς οὐδὲ δεινότητος πλὴν τῆς φαινομένης μέν, οὐ μὴν οὔσης 
γε ὡς ἀληϑῶς. ἐγγὺς δὲ τῆς ἰδέας ἐστὲ ταύτης χαὶ ὃ Κριτίας" διὸ χαὶ μετὰ 
τοῦτον εὐϑὺς περὶ Κριτίου λέξομεν. 

3. ΧΈΝΟΡΗ. οι. 16 ἄξιον δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἃ πρὸς ᾿Αντιφῶντα τὸν σοφι- 
στὴν διελέχϑη μὴ παραλιπεῖν. ὃ γὰρ ᾿Αντιφῶν ποτε βουλόμενος τοὺς συνου- 
σιαστὰς αὐτοῦ παρελέσϑαι προσελϑὼν τῶι Σωχράτει παρόντων αὐτῶν ἔλεξε 
τάδε' ὯὯ Σώχρατες, ἐγὼ μὲν ὥιμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους 
χρῆναι γίγνεσϑαι" σὺ δέ μοι δοχεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυχέναι. 

ζῆις γοῦν οὕτως ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότηι διαιτώμενος μείνειε" 
σιτία τε σιτεῖ χαὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον 
φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ϑέρους τε χαὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων 
διατελεῖς. χαὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει 
καὶ κεχτημένους ἐλευϑεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. εἰ οὖν ὥσπερ καὶ 
τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσχαλοι τοὺς μαϑητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδειχνύου- 
σιν, οὕτω χαὶ σὺ τοὺς συνόντας διαϑήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσχαλος 
εἶναι. χαὶ ὃ Σωχράτης πρὸς ταῦτα εἶπε᾽' ΖδΔοχεῖς μοι, αὖ ᾿Αντιφῶν, ὑπειλη- 
φέναι μὲ οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέ- 
σϑαι ἢ ζῆν ὥσπερ ἐγώ. ἴϑι οὖν ἐπισχεψώμεϑα τί χαλεπὸν ἤισϑησαι τοὐμοῦ 
βίου. πότερον ὅτι τοῖς μὲν λαμβάνουσιν ἀργύριον ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπερ- 
γάζεσϑαι τοῦτο ἐφ᾽ ὧι ἂν μισϑὸν λάβωσιν, ἐμοὶ δὲ μὴ λαμβάνοντι οὐκ ἀνάγκη 

διαλέγεσϑαι ὧι ἂν μὴ βούλωμαι; ἢ τὴν δίαιτών μου φαυλίζεις ὡς ἧττον μὲν 

ὑγιεινὰ ἐσϑίοντος ἐμοῦ ἢ σοῦ, ἧττον δὲ ἰσχὺν παρέχοντα; -.. ἔοικας, ὦ 
Ἀντιφῶν, τὴν εὐδαιμονίαν οἱἰομένωι τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν εἶναι" ἐγὼ δὲ νον 
μίζω τὸ μὲν μηδενὸς δεῖσϑαι ϑεῖον εἶναι, τὸ δ᾽ ὡς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω τοῦ 
ϑείου, χαὶ τὸ μὲν ϑεῖον κράτιστον, τὸ δ᾽ ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου ἐγγυτάτω τοῦ 
κρατίστου. 

πάλιν δέ ποτε ὃ ᾿Αντιφῶν διαλεγόμενος τῶι Σωχράτει" Ἶῶ2 Σώκρατες, 
ἐγώ τοί σε δίχαιον μὲν νομίζω, σοφὸν δὲ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν" δοχεῖς δέ μοι καὶ 

αὐτὸς τοῦτο γιγνώσχειν᾽ οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας ἀργύριον πράττει. καί- 

τοι τὸ γε ἱμάτιον ἢ τὴν οἰκίαν ἢ ἄλλο τι ὧν χέχτησαι νομίζων ἀργυρίου 

ἄξιον εἶναι οὐδενὶ ἂν μὴ ὅτι προῖκα δοίης, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔλαττον τῆς ἀξίας 

λαβών. δῆλον δὴ ὅτι εἰ καὶ τὴν συνουσίαν ὠιϊου τινὸς ἀξίαν εἶναι, χαὶ ταὺὐ- 

της ἂν οὐκ ἔλαττον τῆς ἀξίας ἀργύριον ἐπράττου. δίχαιος μὲν οὖν ἂν εἴης, 
ὅτι οὐχ ἐξαπατᾶις ἐπὶ πλεονεξίαι, σοφὸς δὲ οὐχ ἄν, μηδενὸς )ὲ ἄξια ἐπιστά- 

μενος. ὁ δὲ Σωχράτης πρὸς ταῦτα εἴπεν᾽ ἾΩ ᾿Αντιφῶν, παρ᾽ ἡμῖν νομίζεται 

τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν ὁμοίως μὲν καλόν, ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν διατίϑεσϑαι 
εἶναι. τήν τε γὰρ ὥραν ἐὰν μέν τις ἀργυρίου πωλῆι τῶι βουλομένωι, πόρνον 
αὐτὸν ἀποχαλοῦσιν, ἐὰν δέ τις, ὃν ἂν γνῶι χαλὸν τε χαγαϑὸν ἐραστὴν ὄντα, 
τοῦτον φίλον ἑαυτῶι ποιῆται, σώφρονα νομίζομεν" χαὶ τὴν σοφίαν ὡσαύτως 

--Ἔ ι 
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ὅδὸο 80. ΑΝΤΙΡΗΟΝ ΕΚ ΒΟΡΗΙΞΤ. Α. 38--9. ΠΕΒῈΝ ὕ. ΒΘΟΗΕΙΕΤΕΝ. 

τοὺς μὲν ἀργυρίου τῶι βουλομένωι πωλοῦντας σοφιστὰς ὥσπερ πόρνους ἀπο- 
χαλοῦσιν, ὅστις δέ, ὃν ἄν γνῶι εὐφυᾶ ὄντα, διδάσχων, ὃ τι ἂν ἔχηε ἐγαϑόν, 
φίλον ποιεῖται, τοῦτον νομίζομεν, ἃ τῶι καλῶι χἀγαϑώι πολίτηι τεροσήζει, 

ταῦτα ποιεῖν. ἐγὼ ὁ᾽ οὖν χαὶ αὐτός, ὦ ᾿Αντιφῶν, ὥσπερ ἄλλος τις ἢ ἵππωι 
ἀγαϑῶι ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιϑι ἥδεται, οὕτω χαὶ ἔτι μᾶλλον ἥδομαι φίλοις ἀγαϑοῖς, 
χαὶ ἐάν τι ἔχω ἀγαϑόν, διδάσχω, καὶ ἄλλοις συνίστημι παρ᾽ ὧν ἂν ἡγῶμαι 
ὠφελ᾽σεσϑαί τε αὐτοὺς εἰς ἀρετήν" χαὶ τοὺς ϑησαυροὺς τῶν πάλαε σοφῶν 
ἀνδρῶν, οὖς ἐχεῖνοι χατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων χοενῆι σὺν 
τοῖς φίλοις διέρχομαι, χἄν τι δρῶμεν ἀγαϑόν, ἐκλεγόμεϑα" καὶ μέγα νομί- 
ζομεν χέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεϑα. ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντι 
ἐδόχει αὐτὸς τε μαχάριος εἶναι χαὶ τοὺς ἀχοίοντας ἐπὶ καλοκάγαϑ'αν ἄγειν. 

χαὶ πάλιν ποτὲ τοῦ ᾿Αντιφῶντος ἐρομένου αὐτόν, πῶς ἄλλους μὲν ἡγοῖτο 
πολιτικοὺς ποιεῖν, αὐτὸς δ᾽ οὐ πράττοι τὰ πολιτιχώ, εἴπερ ἐπίσταιτο. Ποτέ- 

ρως δ᾽ ἄν, ἔφη, ὦ ᾿Αντιφῶν, μᾶλλον τὰ πολιτιχὰ πράττοιμι, εἰ μόνος αὐτὰ 
πράττοιμι ἢ εἰ ἐπιμελοίμην τοῦ ὡς πλείστους ἱχανοὺς εἶναι πράττειν αὐτά; 

4. Ατῆξν. ΧΥ͂ 618 ΕΕ' ἐχδόντος γὰρ τούτου [ἄογ ῬοΙραιθ κου Α ἀγαβίοβὶ 
πέντε μὲν βιβλία Περὶ τῶν παρὰ Θεοφράστωι ἐν τοῖς Περὶ ἡϑῶν καϑ᾽ ἵστο- 
ρίαν καὶ λέξιν ζητουμένων, ἕχτον δὲ περὶ τῶν ἐν τοῖς ᾿Ηϑικοῖς Νικομαχείοις 

Ἀριστοτέλους, ἐννοίας ἀμφιλαφεῖς παραϑεμένου περὶ τοῦ παρὰ Αντιφῶντι 
τῶι τραγωιδιοποιῶε Πληξίππου χαὶ πλεῖστα ὅσα χαὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿ἅντι- 
φῶντος εἰπόντος, σφετερισάμενος [ΗΘΡἨαἰβι0Π1] χαὶ ταῦτα ἐπέγραψέν τε βι- 

βλίον Περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασιν ᾿Αντιφῶντος, οὐδὲν 
ἤϑθιον προσεξευρών. 

ὅ. ὈὨιοα. ἢ 46 τούτωι [ϑοΚταίθ8] τις, χαϑά φησιν ᾿Αριστοτέλης ἐν τρέτωι 
Περὶ ποιητικῆς [{τ. 1ὅ Ε0586] ἐφιλονίχει ᾿Αντίλοχος Δήμνιος καὶ Ἀ. ὃ τερατοσκόπος. 

θ. {ΡὉτ.1 ὙΠ. Χ ογδῦ. 1 ρ. 8380 ἔτι δ᾽ ὧν πρὸς τῆι ποιήσει [ἄρον ΕΠΑΠπι- 
Ὠυδίοῦ Α., νεῖ ἀθ Ὑουῖ. πηϑὶ πῇ] τέχνην ἀλυπίας συνεστήσατο, ὥσπερ τοῖς 
νοσοῦσιν ἡ παρὰ τῶν ἰατρῶν ϑεραπεία ὑπάρχει" ἐν Κορίνϑωι τε χατεσχευα- 

σμένος οἴχημά τε παρὰ τὴν ἀγορὰν προέγραψεν, ὅτι δύναται τοὺς λυπουμέ- 
γους διὰ λόγων ϑεραπεύειν, καὶ πυνϑανύμενος τὰς αἰτίας παρεμυϑεῖτο τοὺς 
κάμνοντας. νομίζων δὲ τὴν τέχνην ἐλάττω ἢ χαϑ᾽ αὑτὸν εἶναι ἐπὶ ῥητοριχὴν 
ἀπετράπη. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ τὸ Γλαύχου τοῦ Ῥηγίνου Περὶ ποιητῶν βιβλίον 
εἰς ᾿Αντιρῶντα ἀναφέρουσι. ῬΒΤΤΟΒΤΆ. Υ. ΒΟΡῈ. 1 16. πιϑανώτατος δὲ ὁ ᾿Α. 
[ἄρ ἘΠΙΔΙη πα βίο, τνῖθ ΡῊ, ἰδ] γενόμενος χαὶ προσρηϑεὶς Νέστωρ ἐπὶ τῶι 

ὅ περὶ παντὸς εἰπὼν ἂν πεῖσαι νηπενϑεῖς ἀκροάσεις ἐπήγγειλεν, ὡς οὐδὲν οὕτω 
δεινὸν ἐρούντων ἄχος, ὃ μὴ ἐξελεῖν τῆς γνώμης. 

1. Τύσσιαν. Υ. ἰδ, ΠῚ 38 (Ὀνείρων νῆσος) καὶ πλησίον ναοὶ δύο ᾿Απάτης 
χαὶ ᾿Αληϑείας" ἔνϑα καὶ τὸ ἄδυτόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ τὸ μαντεῖον, οὗ προειστή- 
χει προφητείων ᾿Α. ὁ τῶν ὀνείρων ὑποχριτὴς ταύτης παρὰ τοῦ Ὕπνου λαχὼν 

τῆς τιμῆς. 
8. ὕχεμ. δα. ὙΠ 24 ρΡ. 842}. χαρίεν τὸ τοῦ ᾿Αντιφῶντος" οἰωνισαμένου 

τινός, ὅτι κατέφαγεν ὗς τὰ δελφάώκια, ϑεασάμενος αὐτὴν ὑπο λιμοῦ διὰ μιχρο- 
ψυχίαν τοῦ τρέφοντος κατισχναμμένην᾽ ᾿χαῖρε, εἶπεν, ἐπὶ τῶι σημείωι, ὅτι 
οὕτω πεινῶσα τὰ σὰ οὐκ ἔφαγεν τέχνα. 

9. ὕκπομοι, ΥἹΝΡΟΒ. ὅ0 Ρ. 14 ὙΔοίβη. ᾿4. ἐρωτηϑείς, τί ἐστι μαντιχή, 
εἶπεν" “ ἀνϑρώπου φρονίμου εἰχασμός᾽,. Με). Ἐπγτ. ἔτ. 968. 

τος ων 
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Β. ΕΒΔΟΜΈΕΝΤΕ. 

ΑἸΝΤΙΦΩΝΤΟΣ ΑΙ ΠΗΘΕΙΑ͂Σ 48. 
Α. Εγκοηπίπίβεμοοτῖθ πᾶ Ῥυϊηζὶρ ΘΗ! ΘὮ ΓΘ. 

1 [814 Β([Ι485 ἀπέϊρηομπέ. οὐ. Ρ. 180); 9984. βίδυρρο Ογαΐξ. αἰξ. 11 141) Ατ,. 

ἴπ ΗἸΡΡ. 46 πιοᾶ. οἵ. ΧΥΠῚ Β 666Κ. {πιϊ Βοπυίσζαηρ νοὰ Ῥίδι. συ. 1849 5. ΧΙΥ͂ 
. 1187] π80}}) Καὶ 88 ο. 81 Β 40: ὥσπερ χαὶ ὁ ᾿Α. ἐν τῶι προτέρωι Περὶ τῆς 
ἀληϑείας" “ἕν τῶι λόγωι πᾶν" τάδε γνοὺς εἰσ(ηι) ἕν τι οὐδὲν (ὃν) 
αὐτῶι οὔτε ὧν ὄψει ὁρᾶι (ὃ δρῶν) μαχρότατα οὔτε ὧν γνώμηι 
γιγνώσκει ὁ μαχρότατα γιγνώσκων᾽. ἱπροτέρωι, μακρότατα, ουτεων 
(νοῦ γνώμηι) πῃ ΑὈΚαγζαηροη Ρ --- ἕν ἃ. πᾶν" τάδε οι γο Ὁ ἰομ: ἐν ἀπά ταῦτα 
δὲ Ῥ --- αὐτῶ 80 Ρὶ (πᾷπι]. τῶι λόγωι)]. Ὀΐθ Βου Ὁ θορδηπ ὙΧΟΠ] ταΐξ ἀΐθβθιῃ 
ἔτ., ἄθββθῃ ρδιιηθη! ἀοἰβοηου Κίαπάριπκι [νρ]. 1, 36 5. 119] ἄρῃ Τί(οὶ ᾿4λήϑεια 
οὐκιᾶτί. ΥῈ]. δίο αἷο ἔτ. 4, ὅ. 10. Ῥάροόροη [ΗἸΡΡΟΟσΚ.) ἀθ τί 2 Ὁ. 42, 110. 

Θομροῦα. ὄψει οἰ τύ ἔτ, 1. 
2 [810 Β., 990 3) -- -- [πδοὴ ἔγ. 1] χαί" πᾶσι γὰρ ἀνϑρώποις ἡ 

γνώμη τοῦ σώματος ἡγεῖται καὶ εἰς ὑγίειαν καὶ νόσον καὶ εἰς τὰ 
ἄλλα πάντα. 

8 [102 Β., 120 3] Ῥοιχῦχ ΥἹ 148 ἀπαρασχεύωι γνώμηι ἐν τοῖς 
Περὶ ἀληϑείας, ἀπαρασκχείαστον δὲ ἐν ταῖς ῥητορικαῖς Τέχναις (δοκοῦσι δ᾽ 
οὐ γνήσιαι) [468 ἘΠΙΔΠ ΠΠΒ 618]. 

4 [81 Β., 106 3.1 Ηλκροσε. ἀπαϑῆ: ἀντὶ τοῦ τὰ μὴ ὡς ἀληϑῶς γεγο- 
γότα πάϑη Α. ᾿Αληϑείας ἃ. 

ὕ [86 Β., 104 3.) --- ζοπτα: ἀντὶ τοῦ ἀόρατα καὶ οὐχ ὀφϑέντα, ἀλλὰ 
δόξαντα δὁρᾶσϑαι ᾿Α. 4ληϑείας ἃ. 

6 [161 Β., 1668 5.1] Ῥοτχ,. Πὶ ὅ8 διοπτεύειν Κριτίας [ἴτ. 88 5. 616, 18] χαὶ 

Ἀ.,, Ἀ. δὲ χαὶ εἴσοπτοι. 
ἢ [114 Β., 1185] -- -- δῖ Ἀ.. δὲ καὶ τὸ ὀὁψόμενον εἶπε καὶ τῆι ὄψει 

[{τ. 1] οἷον τοῖς ὀφϑαλμοῖς καὶ ὁπτὴ ρ [ἅ. ἘΒαπηη., ἃ. οαοα, Ηοτ. 27] καὶ ἄοπτα 
[{{τ. δ]. 

8 [118 Β., 1171 8.1 -- --- ἸΘ ἡ γὰρ ὀδμὴ καὶ εὐοδμία δοχεῖ μὲν τοῖς πολ- 
λοῖς εἶναι χαλὰ τὰ ὀνόματα, ἔστι δὲ ποιητικά, ἐν δὲ τοῖς χαταλογάδην ἰωνιχα 

χαὶ αἰολικά᾽ παρὰ μόνωι δ᾽ ᾿Αντιφῶντι ὀδμὰς καὶ εὐοδμίαν εὕροι τις ἄν. 
9 [1068 Β] Δετ. 122, θ 10. 318] Ἀ.. καὶ Κριτόλαος νόημα ἢ μέτρον 

τὸν χρόνον, οὐχ ὑπόστασιν. 
10 [80 Β., 98 3.) ιν». ἀδέητος: ὁ μηδενὸς δεόμενος χαὶ πάντα ἔχων. 

Ἀ. ἐν ἃ ᾿ληϑείας: διὰ τοῦτο οὐδενὸς δεῖται οὔτε προσδέχεται 
οὐδενός τι, ἀλλ᾽ ἄπειρος χαὶ ἀδέητος: ΝάμηΠοΝ ὁ ϑεός, ῬΑΓΆΡΉΓΑΒΘ 
νη ῬΆΠΏΘΗ. 8, 82. 838, 

11 (89 Β., 101 51] Ηληρ. -- δεήσεις: ἀντὶ τοῦ ἐνδείας ᾿Α4. ᾿4λη- 

ϑείας ἃ. 
12. [98 Β., 111 31] Οἷισ. ο. (ε|8. 1 25 χὰν Δημοσϑένης τις οὖν ὃ ῥήτωρ 

ἦι μετὰ τῆς παραπλησίας ἐχείνωι καχίας καὶ τῶν ἀπὸ χακίας αὐτῶι πεπρα- 

γμένων, χἂν ᾿Α. ἄλλος ῥήτωρ [τοῦ ῥήτορος πἰοδὶ το ρ Νογάθῃ]) νομιξόμενος 

εἶναι χαὶ τὴν πρόνοιαν ἀναιρῶν ἐν τοῖς ἐπιγεγραμμένοις Περὶ ἀληϑείας 

παραπλησίως τῆι Κέλσου ἐπιγραφῆι, οὐδὲν ἧττον εἰσιν οὗτοι σκώληκες ἐν βορ- 

βόρου γωνίαι τοῦ τῆς ἀμαϑίας χαὶ ἀγνοίας χαλινδούμενοι. 
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884 80. ΑΝΤΙΡΗΟΝ ΕΗ ΒΟΡΗΙΗ͂Τ 

18 [108 Β.}] ΑΒιβτ. ρῃγβ. Α 1. 185114 ἅμα δ᾽ οὐδὲ λύειν ἁαπαντὰ προσ- 
ἥκει, ἀλλ᾽ ἢ ὅσα ἐκ τῶν ἀρχῶν τις ἐπιδεικνὺς ψεύδεται, ὅσα δὲ μή, οὔ" οἷον 
τὸν τετραγωνισμὸν τὸν μὲν διὰ τῶν τμημάτων γεωμετριχοῦ διαλῦσαι, τὸν δ᾽ 
᾿Αντιφῶντος οὐ γεωμετριχκοῦ. Μὶ. Βορῇ. 6]. 11. 1172}1. ϑῖμρι, ρῆγβ. δ4, 13 τὸν 
γὰρ τετραγωνισμὸν τοῦ χύχλου πολλῶν ζητούντων (τοῦτο δὲ ἣν τὸ κύχλωι: 
ἔσον τετράγωνον ϑέσϑαι) καὶ ᾿Α. ἐνόμισεν εὑρίσκειν καὶ Ἱπποχράτης ὃ Χῖος 
ψευσθέντες [8. 3. 241, 18. ἀλλὰ τὸ μὲν ᾿ντιφῶντος ψεῦδος διὰ τὸ μὴ ἀπὸ 

γεωμετριχῶν ἀρχῶν ὡρμῆσϑαι, ὡς μαϑησόμεϑα, οὐκ ἔστι γεωμετρικοῦ λίειν... 
ὃ δὲ ᾿Α. γράψας κύχλον ἐνέγραψέ τι χωρίον 

εἰς αυτὸν πολύγωνον τῶν ἐγγράφεσϑαι δυναμένων. 
ἔστω δὲ εἰ τὐχοι τετράγωνον τὸ ἐγγεγραμμένον. 
ἔπειτα ἑκάστην τῶν τοῦ τετραγώνου πλευρῶν 
δίχα τέμνων ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὰς περιφερείας 
πρὸς ὀρϑὰς ἦγε γραμμάς, αἱ δηλονότι δίχα ἔτε- 

μνον ἑκάστη τὸ χκαϑ᾽ αὑτὴν τμῆμα τοῦ κύχλου. 
ἔπειτα ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπεζεύγνυεν ἐπὶ τὰ πέρατα 
τῶν γραμμῶν τοῦ τετραγώνου εὐϑείας, ὡς γίνε- 
σϑαι τέτταρα τρίγωνα τὰ ἀπὸ τῶν εὐϑειῶν, τὸ 
δὲ ὅλον σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον ὀχτάγωνον. χαὶ 
οὕτως πάλιν κατὰ τὴν αὐτὴν μέϑοδον, ἕχάστην 

τῶν τοῦ ὀχταγώνου πλευρῶν δίχα τέμνων ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὴν περιφέρειαν 

πρὸς ὀρϑὰς ἄγων καὶ ἐπιζευγνὺς ἀπὸ τῶν σημείων, χαϑ᾽ ἃ αἱ πρὸς ὀρϑὰς 

ἀχϑεῖσαι ἐφήπτοντο τῶν περιφερειῶν, εὐϑείας ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν διηιρημένων 

εὐθειῶν, ἑχκαιδεχάγωνον ἐποίει τὸ ἐγγραφόμενον. καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν πάλιν 

λόγον τέμνων τὰς πλευρὰς τοῦ ἑχχαιδεκαγώνου τοῦ ἐγγεγραμμένου καὶ ἐπι- 

ζευγνὺς εὐϑείας χαὶ διπλασιάζων τὸ ἐγγραφόμενον πολύγωνον καὶ τοῦτο ἀεὶ 

ποιῶν ὥστε ποτὲ ὁαπανωμένου τοῦ ἐπιπέδου ἐγγραφήσεσϑαί τι πολύγωνον 

τούτωι τῶι τρόπωι ἐν τῶι κύκλωι, οὗ αἱ πλευραὶ διὰ σμικρότητα ἐφαρμόσουσι 

τῆι τοῦ χύχλου περιφερείαι. παντὶ δὲ πολυγώνοι 

ἔσον τετράγωνον δυνάμενοι ϑέσϑαι, ὡς ἐν τοῖς 
Στοιχείοις [ΕΜΕΙ. ΗΠ 14] παρελάβομεν, διὰ τὸ ἴσον 
ὑποκχεῖσϑαι τὸ πολύγωνον τῶι κύχλωι ἐφαρμόζον 

αὐτῶι, ἐσόμεϑα καὶ χύχλωι ἔσον τιϑέντες τετρά- 

γωνον. ΤΗΈΜΙΒΥ. Ρἢγ8. 4, 2 πρὸς ᾿Αντιφῶντα δὲ 
οὐκέτ᾽ ἂν ἔχοι λέγειν ὁ γεωμέτρης, ὃς ἐγγράφων 
τρίγωνον ἰσόπλευρον εἰς τὸν κύκλον χαὶ ἐφ᾽ ἑχά- 
στηςτ ὧν πλευρῶν ἕτερον ἰσοσχελὲς συνιστὰς πρὸς 

τῆς περιφερείαι τοῦ κύκλου χαὶ τοῦτο ἐφεξῆς ποιῶν 

ὠιετὸ ποτε ἐφαρμόσειν τοῦ τελευταίου τριγώνου 
τὴν πλευρὰν εὐθεῖαν οὖσαν τῆι περιφερείαι. τοῦτο 

δὲ τὲν ἐπ᾽ ἄπειρον τομὴν ἀναιροῦντος, ἣν ὑπόϑεσιν ὁ γεωμέτρης λαμβάνει. 
14 (82 Β., 100 5] ἨΗΆΛΕΡ. διάϑεσις: ... καὶ γὰρ τὸ ῥῆμα διαϑέσϑαι λέ- 

γουσιν ἐπὶ τοῦ διοιχῆσαι. ᾿Α4. ᾿Αληϑείας ἄ᾽ γυμνωϑεῖσα δὲ ἀφορμῖς 
πολλὰ ἄν χαὶ καλὰ κακῶς διαϑεῖτο. 

1ὅ [83 Β., 1015. -- ἔμβιος: ᾿4. ᾿Αληϑείας ἄ" ᾿καὶ ἡ σηπεδὼν -- 
γένοιτο᾽ ἀντὶ τοῦ “ἐν τῶι ζῆν᾽, τουτέστι ᾿ζήσειε καὶ μὴ ξηρανϑείη μηδ᾽ ἀπο- 
ϑάνοι. ΑΒΙΒΥ. Ρἢγβ. Β 1. 1989 δοκεῖ δ᾽ ἡ φύσις χαὶ ἡ οὐσία τῶν φύσει ὄν- 
των ἐνίοις εἶναι τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον ἑχάστωι ἀρρύϑμιστον χαϑ᾽ ἑαντό, οἷον 
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κλίνης φύσις τὸ ξύλον, ἀνόριάντος δ᾽ ὃ χαλκός. σημεῖον δέ «φῆσιν 4. ὅτι εἴ 
τις κατορύξειε κλίνην χαὶ λάβοι δύναμιν ἣ ἢ σηπεδὼν ὥστε ἀνεῖναι βλα- 
στόν, οὐχ ἂν γενέσϑαι κλίνην ἀλλὰ ξύλον, ὡς τὸ μὲν κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρ- 
χον, τὴν χατὰ νόμον διάϑεσιν καὶ τὴν τέχνην, τὴν δ᾽ οὐσίαν οὐσαν ἐχείνην ἢ 
χαὶ διαμένει ταῦτα πάσχουσα συνεχῶς. 

εἰ τις κατορύξειε κλίνην χαὶ ἡ σηπεδὼν τοῦ ξύλου ἔμβιος 
γένοιτο, οὐκ ἂν γένοιτο κλίνη, ἀλλὰ ξύλον. 

16 [150 Β., 1600 5,] ΑΝ. ΒΕΚκ. [μοχ. ΥἹ μ. 410, 2ὅ ἀφήχοντος: ᾿Α4. ἀντὶ 
τοῦ διήχοντος. 

11 [88 Β., 106 5.] -- -- Ρ. 412,14 ᾿ἀφροδίτης: ἀντὶ τοῦ ἀφροδισίων. 
οὕτως 4. ἐν ᾿Αληϑείας πρώτωι. 

18 [84 Β., 102 5] ἨΗΆΑΆΡΟΟΕ. ἀναποδιζόμενα: ἀντὶ τοῦ (πάλιν) ἐξε- 
ταζόμενα ἢ ἀντὶ τοῦ ἄνωϑεν τὰ αὐτὰ πολλάκις λεγόμενα ἢ πραττόμενα ᾿Α. 
᾿Αληϑείας ἃ. εὶ. ῬΟΙΙ. ΠΙ 196. 

19 [88 Β., 108 3] -- ἀνήχει: παρ᾽ ᾿4---πι ᾿Αληϑείας ἃ ἀντὶ τοῦ 
ἁπλοῦ ἥκει ἢ οἷον ἀνεβιβάσϑη καὶ προελήλυϑεν. 

20 [90 Β., 103 5] -- ἐπαλλάξεις: ἀντὶ τοῦ συναλλαγὰς ἢ μίξεις ᾿Α. 
᾿Αληϑείας ἄ. 

21 [91 Β., 109 5] -- ὀριγνηϑῆναι: ἀντὶ τοῦ ἐπιϑυμῆσαι ᾿Α. ᾿4λη- 
ϑείας ἃ. 

Β. ῬΗνβὶκΚ απὰ Απιτοροϊ]ορίο. 

22 [91 Β., 116 5] -- ἀειεστώ" ᾿4. (ἐν ᾿Αληϑείας δευτέρωι) τὴν 
ἀιδιότητα καὶ τὸ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ ἑστάναι, ὥσπερ χαὶ εὐεστὼ ἣ εὐδαιμονία 
χαλεῖται [ο. δδ Α 161. Β 4]. Ετρ. 8δὰ8 Ὀἱοροπίδη Ὁ. ϑυϊᾶ. ἀειστώ. 

25 [94 Β., 1183. -- διάστασις ᾿Α. ᾿Αληϑείας β. ἱπερὶ τῆς νῦν 
κρατούσης διαστάσεως᾽ ἀντὶ τοῦ διακοσμήσεως τῶν ὅλων. 

24 [144 Β., 1418] -- ἀδιάστατον: τὸ μήπω διεστηχὸς μηδὲ διαχε- 
χριμένον ᾿Α. εἶπεν. 

24 [100 Β,, 105 5] ϑβυτρ."διάϑεσις: ... 4. δὲ τῆι διαϑέσει ἐχρήσατο 
ἐπὶ γνώμης ἢ διανοίας" ὃ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τοῦ διαϑεῖναι λόγον τουτέστιν ἐπὶ τοῦ 
ἐξαγγεῖλαί τι. ἐν τῶι δευτέρωι τῆς ᾿Αληϑείας ὃ αὐτὸς κέχρηται καὶ ἐπὶ 
τῆς διακοσμήσεως. οὶ. ἵν. 28. 

Φὺ [96 Β., 114 51] Ηλερ. δίνωι: ἀντὶ τοῦ δινήσει 4. ᾿Αληϑείας β. 
26 [1084 Β] ΑΕτ. Π 20 (περὲ οὐσίας ἡλίου) ἃ 15 [Ὁ.. 851] 4. πῦρ ἐπι- 

δ νεμέίμενον μὲν τὸν περὶ τὴν γῆν ὑγρὸν ἀέρα, ἀνατολὰς δὲ καὶ δύσεις ποιού- 
μενον τῶι τὸν μὲν ἐπικαιόμενον ἀεὶ προλείπειν, τοῦ δ᾽ ὑπονοτιζομένου πάλιν 
ἀντέχεσϑαι. 

21 [1044 Β:, 121 5] -- Π 28, 4 [Ὁ. 8358] Ἀ. ἐδιοφεγγῆ μὲν τὴν σελήνην, 
τὸ δὲ ἀποχρυπτόμενον περὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς προσβολῆς τοῦ ἡλίου ἀμαυροῦσϑαι, 
πεφυκότος τοῦ ἰσχυροτέρου πυρὸς τὸ ἀσϑενέστερον ἀμαυροῦν᾽ ὃ δὴ συμβαί- 
νειν χαὶ περὶ τὰ ἄλλα ἄστρα. 

29 [1040 Β1 - Π 29 (περὶ ἐχλείψεως σελήνης) ἃ 8 [Ὁ. 369 5. ΟΌθῃ 
Κ,, 104, ̓  Ἀ. κατὰ τὴν τοῦ σχαφοειδοῦς στροφὴν καὶ τὰς περιχλίσεις. 

29 (92 Β., 110 5] αι, ἴῃ Ερἰᾶ. ΠΙ 82 [ΧΥ͂ῚΙ Α 681 ΚΊ οὕτω δὲ καὶ παρ᾽ 

᾿Αντιφῶντι κατὰ τὸ δεύτερον τῆς ᾿Αληϑείας ἔστιν εὑρεῖν γεγραμμένην 

τὴν προσηγορίαν [πᾶπι]. εἰλούμενον) ἐν τῆιδε τῆι ῥήσει [Επίβίομππρ ἀθ8 

Ηδρο 8]: “ὅταν οὖν γένωνται ἐν τῶι ἀέρι ὄμβροι τε καὶ πνεύματα 
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ὑπεναντία ἀλλήλοις, τότε συστρέφεται τὸ ὕδωρ καὶ πυκνοῦτα: 
χατὰ πολλά" ὅτι δ᾽ ἂν τῶν ξυμπιπτόντων χρατηϑῆε, τοῦτ᾽ ἐπυ- 
κνώϑη καὶ συνεστράφη ὑπό τε τοῦ πνεὐματοςεἰλούμενον καὶ ὑπὸ 
τῆς βίας". καὶ γὰρ καὶ οὗτος τὸ κατακλειόμενον ἢ συνειλούμενον εἰς ξαυτὸ 
φαίνεται δηλῶν διὰ τῆς εἰλούμενον φωνῆς. " 

80 [988 Β., 1114 81] ΗλΕΡ. γρυπάνιον: ᾿4. ᾿Αληϑείας β' κατον γὰρ 
τὴν γῆν χαὶ συντῆκον γρυπάώνιον ποιεῖ᾽. 

81 [980 Β., 1110 53] Ἐπτυμ. εν. γρυπανίζειν: σείεσθαε τὴν γῆν 
παλλομένην χαὶ ὥσπερ ῥυσοῦσϑαι ἀπὸ σεισμοῦ" οὕτως Ἀ. Υεὶ. 

82 [105 Β] Ακτ. ΠῚ 16 (περὶ ϑαλάσσης πῶς συνέστη χαὲ πῶς ἐστι 
πικρά) 8 4 [Ὁ. 881] Α. ἱδρῶτα τοῦ {πρώτου ὑγροῦ ἐξατμισϑέντος ὑτεὸ τοῦλ 
ϑερμοῦ, ἐξ οὗ τὸ περιλειφϑὲν ὑγρὸν ἀπεχρίϑη (χαὶ ϑάλασσα ἐπωνομάσϑη) 
τῶι καϑεφηϑῆναι παραλυχίσασα ἱπαραλυκήσασα , ὅπερ ἐπὶ πανεὸς ἑόρῶτος 
συμβαίνει. 

88 [96 Β., 115 5.] Ηλπρ. πεφοριῶσϑαι: ... ὅτι γὰρ καὶ ἐπ᾿ ἀνθρώπων 
(δέρματος) τάσσουσι τὴν φορίνην, δῆλον ποιεῖ ᾿Α. ἐν βΑληϑεέας. Ἐτ- 
Εἄυψὶ δὰ ἃ. Ατί, φορίγης. 

84 [ρ. 160 η. Β.)}] οι, ἢ] 41 χεφαλαλγία καὶ χκαρηβαρία ... καὶ χκαρη- 
βαρικὸν ποτὸν ἢ βρῶμα. τὸ δὲ τοῦτο ποιεῖν καροῦν ᾿Α. φησίν. 

85 [Ρ. 160 η. Β] --- Π 215 ἔναιμον, χαὶ ἐναιμῶδες παρὰ ᾿4---τε. 
86 [ρ. 150 η. Β.)] -- Π228 [1 161, 12 ΒοΙΠ6] χαὶ ᾿4. δ᾽ εἴρηκεν “ἐν ὧς 

τὸ ἔμβρυον αὐξάνεταίτε χαὶ τρέφεται, καλεῖται χόριον. 
81 [ἃ. Ὁ. Β.1 -- ΠΠ 234 ἐπίπλους ὀνομάζεται" ᾿Α. δ᾽ αὐτὸν καὶ ἄρρε- 

γικῶς καὶ οὐδετέρως καλεῖ. 
88 [148 Β., 1515] -- ΠῚ χαὶ ἄμβλωσις ὡς “υσίας [ἔν. 2451 καὶ ἄμ- 

βλωμα ὡς ᾿Α. 
89 [101 8] -- ΠΡ1 Ἡ. δ᾽ ἐν τοῖς Περὶ τῆς ἀληϑείας καὶ ἀνα- 

πηρα εἴρηκεν. ἣΝ 

40 [188 Β., 102 511 Ῥοιμ. ΙΙ 169 Α. βάψιν χαλκοῦ καὶ σιδήρου. 
41 [169 Β., 168 5.] --Υ ἢ 189 ἀμήχανοι, ἀμηχανία, βιομήχανοι ὡς ᾿Α. 
42 [119 Β., 188 3] -- ΙΧ ὅ8 ἡ μὲν γὰρ ᾿ἈΜ--τὸος ταλάντωσις τὸ βά- 

ρος δηλοῖ. 
48 [100 Β., 1198) Πλπρ. ἄβιος: τὸν ἄβιον ᾿Α4. ἐπὶ τοῦ πολὺν βίον 

κεχτημένου ἔταξεν, ὡς Ὅμηρος ἄξυλον ὕλην λέγει τὴν πολύξυλον. Ἠξ5. ἄβιος: 
πλούσιος ὡς ᾿Α. ἐν ᾿Αληϑείαι. 

44. [99 Β., 1185] -- ἄγει: ᾿Α. δ᾽ ἐν τῶι Περὶ τῆς ᾿Αληϑείας φησί" 
ἱτοὺς νόμους μεγάλους ἄγοι ἀντὶ τοῦ ἡγοῖτο. 

ΠΕΡῚ ΟἸΠΟΝΟΙΑ͂Σ. 

Ζαπὶ ΤΊζοΙ νρ]. ΓΑΜΒῚ,. θρ. Περὶ ὁμονοίας [ϑῖοὈ. 1838, 15] ἡ ὁμόνοια, χαϑ- 
ἅπερ αὐτὸ τὸ ὄνομα βούλεται ἐνδείχνυσϑαι, συναγωγὴν ὁμοίου τοῦ νοῦ κοι- 
γωνίαν τε χαὶ ἕνωσιν ἐν ἑαυτῆι συνείληφεν᾽ ἀφορμηϑεῖσα δὴ οὖν ἐντεῦϑεν ἐπὶ 
πόλεις καὶ οἴχους κοινοὺς τε συλλόγους πάντας καὶ ἰδίους, φύσεις τε χαὶ συγ- 
γενείας πάσας ἐπιπορεύεται κοινάς τε καὶ ἰδίας ὡσαύτως" ἔτι δὲ περιέχει καὶ 
τὴν ἑνὸς ἑχάστου πρὸς ἑαυτὸν ὁμογνωμοσύνην᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς μὲν γάρ τις νοήμα- 
τος καὶ μιᾶς γνώμης κυβερνώμενος ὁμονοεῖ πρὸς ἑαυτόν, διχογνωμονῶν δὲ 
πρὸς ἑαυτὸν καὶ ἀνόμοια λογιζόμενος διαστασιάζει" καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ἀεὶ 
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«ὑτῆς ἐπιμένων διανοήσεως ὁμοφροσύνης ἐστὶ πλήρης" ὃ δὲ ἄστατος τοῖς λο- 
γεσμοῖς καὶ ἄλλοτε ὑπ᾽ ἄλλης δόξης φερόμενος ἀστάϑαητὸς ἐστι καὶ πολέμιος 
χερὸς ἑαυτόν. 8. ΘοΟΚΙ, Β 2580. 25ὅ 85. 449. 

45 [111 Β., 95 8.1] ἨΗλεπροσβάτ. Σχιάποδες: ᾿Α. ἐν τῶι Περὶ ὃμο- 
νοίας. ἔϑνος ἐστὶ Διβυχόν. 

46 [110 Β., 9431] -- Μαχροχέφαλοι: ᾿Α. ἐν τῶι Περὶ ὃ μμονοίας. 
ἔϑνος ἐστὶν οὕτω χαλούμενον. 

41 [118 Β., 96 3] -- ὑπὸ γῆν οἰκοῦντες (λέγοι ἂν τοὺς ὑπὸ Σκύ- 
λακος ἐν τῶι Περίπλωι [ἴτ. 2 ΙΒΒΌΘΓΠΟΥ Ρ. δ] λεγομένους Τρωγλοόύτας καὶ τοὺς 
ὑπὸ Ἡσιόδου ἐν Υ Καταλόγου [ἴτ. θ00ὺ Ε2.} Κατουδαίους ὀνομαζομένους): ᾿4. ἐν 
τῶι Περὶ ὁμονοίας. 

48 [108 Β., 805] ΡΗοτ. [8:18 Ῥϑμβδη. αὐΐ. ΓΘΧῖοο}] ϑεειδέστατον: 

ϑεοῦ ἰδέαν ἔχον. εἶπε δὲ 4. ἐν τῶι Περὶ ὁμονοίας οὕτως" ᾿ἄνϑρωπος, 
ὃς φησι πάντων ϑηρίων ϑεειδέστατον γενέσϑαι᾽" [φησὶ μὲν ϑυϊά. --- 
ϑεειόέστατον ποὶ ὅ'γ]0.: ϑεαιδέστατον (ἀπτοῖι 448 ΑἹρῃμδθοῦ ροβιομουΐ 8, Εαϑίϑἢ 
Ῥ. 318, 15) ἴῃ 8]|}6ὴ Εχοογρίθη 085 Ῥαδυβδῃ δ8). 

49181.,1808} ὅΚὅΤΟΒ. ΠΙ68, 31 Μ. [νρ].6,45.] 4.---τος. φέρε δὴ προελ- 
ϑέτω ὃ βίος εἰς τὸ πρόσϑεν καὶ γάμων καὶ γυναικὸς ἐπιϑυμὴη- 
σάτω. αὕτη Ἷ ἡμέρα, αὕτη ἡ νὺξ καινοῦ δαίμονος ἄρχει, καινοῦ 

πότμου. μέγας γὰρ ἀγὼν γάμος ἀνθρώπωι. εἰ γὰρ τύχοι μὴ ἐπι- 
τήδεια γενόμενα, τί χρὴ τῆι συμφορᾶι χρῆσϑαι; χαλεπαὶ μὲν ἐκχ- 

πομπαὶ {(χαὶ) τοὺς φίλους ἐχϑροὺς ποιῆσαι, ἴσα φρονοῦντας ἔσα 
πνέοντας (ζῆν) ἀξιώσαντα καὶ ἀξιωϑέντα' χαλεπὸν δὲ χ(αὶ) κτῆ- 
σϑαι κτῆμα τοιοῦτον, δοκοῦν τε ἡδονὰς χτᾶσϑαι λύπας ἄγεσϑαι. 

φέρε δή, μὴ τὰ παλίγχοτα λέγωμεν, λεγέσϑω τὰ πάντων ἐπιτη- 
δειότατα. τί γὰρ ἥδιον ἀνθρώπωι γυναικὸς καταϑυμίας; τί δὲ 
γλυκύτερον ἄλλως τε καὶ νέωι; ἐν τῶι αὐτῶι δέ γε τούτωι, ἔνϑα 
τὸ γδύ, ἔνεστι πλησίον που καὶ τὸ λυπηρόν αἱ γὰρ ἡδοναὶ οὐκ 
ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἐμπορεύονται, ἀλλ᾽ ἀχολουϑοῖσιν αὐταῖς λῦπαι 
καὶ πόνοι. ἐπεὶ καὶ ὀλυμπιονῖχαι καὶ πυϑιονῖχαι καὶ οἱ τοιοῦτοι 

ἀγῶνες καὶ σοφίαι καὶ πᾶσαι ἡδοναὶ ἐκ μεγάλων λυπημάτων ἐϑέ- 

λουσι παραγίγνεσθαι τιμαὶ γὰρ καὶ ἀϑλα, δελέατα ἃ ὃ ϑεὸς 

ἔδωχεν ἀνθρώποις, μεγάλων πόνων καὶ ἱδρώτων εἰς ἀνάγκας καϑ- 

ἰιστᾶσιν. ἐγὼ γάρ, εἴ μοι γένοιτο σῶμα ἕτερον τοιοῦτον (ἐπι- 
μελὲς ὃν) οἷον ἐγὼ ἐμαυτῶι, οὐχ ἂν δυναίμην ζῆν, οὕτως ἐμαυ- 
τῶι πολλὰ πράγματα παρέχων ὑπέρ τε τῆς ὑγιείας τοῦ σώματος 
ὑπέρ τε τοῦ καϑ᾽ ἱμέραν βίου ἐς τὴν ξυλλογὴν ὑπέρ τε δόξης καὶ 
σωφροσύνης καὶ εὐχλείας [καὶ τοῦ εὖ ἀκούειν]. τί οὖν, εἴ μοι 
γένοιτο σῶμα ἕτερον τοιοῦτον, ὃ γέ μοι οὕτως ἐπιμελὲς εἴη; οὐκ 
οὖν δῆλον, ὅτι γυνὴ ἀνδρί, ἐὰν ἦε καταϑυμία, οὐδὲν ἐλάσσους 
τὰς φιλότητας παρέχεται καὶ τὰς ὀδύνας ἢ αὐτὸς αὑτῶι ὑπέρ τε 

τῆς ὑγιείας δισσῶν σωμάτων ὑπέρ τε τοῦ βίου τῆς συλλογῆς [καὶ] 

ὑπέρ τε τῇς σωφροσύνης καὶ τῆς εὐκλείας; φέρε δὴ καὶ παῖδες 
γενέσθωσαν᾽ φροντίδων ἤδη πάντα πλέα καὶ ἐξοίχεται τὸ νεοτὴή- 
σιον σκίρτημα ἐκ τῆς γνώμης καὶ (τὸ) πρόσωπον οὐκέτι τὸ αὐτό. 

80 [138 Β., 132) 8] -- ΙΥ̓͂ 98, 63Μ. 4---τοςς. τὸ ζῆν ἔοικε φρου- 
ρᾶι ἐφημέρωι τό τε μῆκος τοῦ βίου ἡμέραι μιᾶι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
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ἣν ἀναβλέψαντες πρὸς τὸ φῶς παρεγγυῶμεν τοῖς ἐπιγιγνομένοις 
ἑτέροις. [τὸ τε --- μιᾶι αἰρὶ 5.] 

81 [182 Β., 181 3.] 5108. ΙΥ̓͂ 98, ὅ0 Ν. ̓ 4--τος. εὐχατηγόρητος πᾶς ὃ 
βίος, (καὶ ὁ) ϑαυμαστῶς ὡς μακάριος, χαὶ οὐδὲν ἔχων περιττὸν 
οὐδὲ μέγα καὶ σεμνόν, ἀλλὰ πάντα σμικρὰ καὶ ἀσϑενῆ καὶ ὀλιγο- 
χρόνια καὶ ἀναμεμειγμένα λύπαις μεγάλαις. 

δ [106 Β., 84 5.) Ηλμρ. ἀναϑέσϑαι: Α. Περὶ ὁμονοίας" ᾿ἄνα- 
ϑέσϑαι δὲ ὥσπερ πεττὸν τὸν βίον οὐχ ἔστιν᾽ ἀντὶ τοῦ ἄνωϑεν βεῶναι 
μετανοήσαντας ἐπὶ τῶι προτέρωι βίωι. 

68 [121 Β., 5.) Ξ55.:το8. ΠῚ 1θ, 20Η. ᾿4---τος. εἰσί τινες οἱ τὸν παρ- 
ὄντα μὲν βίον οὐ ζῶσιν, ἀλλὰ παρασχευάζονται πολλῆι σπου- 
δῆι ὡς ἕτερόν τινα βίον βιωσόμενοι, οὐ τὸν παρόντα“ καὶ ἐν 
τούτωι παραλειπόμενος ὃ χρόνος οἴχεται. 

[126 Β., 5.] --- -- 10, 80}. Ἀ4-τος. οἱ δὲ ἐργαζόμενοι μὲν καὶ φει- 
ὁόμενοι χαὶ ταλαιπωροῦντες καὶ προστιϑέντες ἥδονται οἷα δὴ 

τις ἂν εἰχάσειεν ἤδεσϑαι. ἀφαιροῦντες δὲ καὶ χρώμενοι ἀλγοῦ- 
σιν ὥσπερ ἀπὸ τῶν σαρχῶν ἀφαιρούμενοι. 

ὕ4 [128 Β., 5. --- --- - 1θ, 80}. [(νΕ]. 104, 19Μ.} ᾿4---τος. ἔστι δέ τις λό- 
γος, ὡς ἄρα ἰδὼν ἀνὴρ ἄνδρα ἕτερον ἀργύριον ἀναιρούμενον πολὺ 
ἐδεῖτί οἱ δανεῖσαι ἐπὶ τόχωι' ὃ δ᾽ οὐχ ἠϑέλησεν, ἀλλ᾽ ἣν οἷος 
ἀπιστεῖν τε καὶ μὴ ὠφελεῖν μηδένα, φέρων δ᾽ ἀπέϑετο ὅποι δή" 
χαίτις καταμαϑὼν τοῦτο ποιοῦντα ὑφείλετο" ὑστέρωι δὲ χρό- 
νωι ἐλϑὼν οὐχ εὕρισκε τὰ χρήματα ὃ καταϑέμενος. περιαλγῶν 
οὖν τῆι συμφορᾶι τά τε ἄλλα καὶ ὅτι οὐκ ἔχρησε τῶι δεομένωι, ὃ 

ἂν αὐτῶι καὶ σῶιον ἦν χαὶ ἕτερον προσέφερεν, ἀπαντήσας δὲ 

τῶι ἀνδρὶ τῶι τότε δανειζομένωι ἀπωλοφύρετο τὴν συμφοράν, 
ὅτι ἐξήμαρτε καὶ ὅτι οἱ μεταμέλει οὐ χαρισαμένωι, ἀλλ᾽ ἀχαρι- 
στήσαντι, ὡς πάντως οἱ ἀπολόμενον τὸ ἀργύριον. ο δ᾽ αὐτὸν 
ἐχέλενε μὴ φροντίζειν, ἀλλὰ νομίζειν αὑτῶι εἶναι καὶ μὴ ἀπολω- 
λέναι, καταϑέμενον λίϑον εἰς τὸ αὐτὸ χωρίον" πάντως γὰρ οὐδ᾽ 
ὅτε ἣν σοι, ἐχρῶ αὐτῶι, ὅϑεν μηδὲ νῦν νόμιζε στέρεσϑαι μηδε- 
νός.᾽ ὅτωι γάρ τις μὴ ἐχρήσατο μηδὲ χρήσεται, ὄντος ἢ μὴ ὃν- 
τος αὐτῶι οὐδὲν οὔτε πλέον οὔτε ἔλασσον βλάπτεται. ὅτωι γὰρ 
ὁ ϑεὸς μὴ παντελῶς βούλεται ἀγαϑὰ διδόναι ἀνδρί, χρημάτων 

πλοῦτον παρασχών, τοῦ φρονεῖν (δὲ) καλῶς πένητα ποιήσας, τὸ 

ἕτερον ἀφελόμενος ἑκατέρων ἀπεστέρησεν. Υρὶ. ΗΑΕΡ. ἀχαριστεῖν. 

δὅ [110 Β., 88 3.1] Ῥηοτ. ἵνα: ὅπου. ᾿Α. ἐν τῶι Περὶ τῆς ὅὃμο- 
νοίας" (ὀκνεῖν) ἵνα οὐδὲν ἔργον ὀκνεῖν. Ἐτρ. δὺ8 Βυϊά. ἕνα. 

δ [139 Β., 188 3.] ϑσιρ. ὀχνῶ: ... καὶ οἱ ῥήτορες οὐχ ἐπὶ δειλίας καὶ 
ῥαιϑυμίας ἐχρήσαντο τῶι ὀνόματι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ φόβου καὶ τοῦ φοβεῖσϑαι. 

᾿4.. κακὸς δ᾽ ἂν (εἴη), εἰ ἐπ᾿ ἀποῦσι μὲν καὶ μέλλουσι τοῖς κινδύ- 
νοις τῆι γλώττηι θρασύνεται χαὶ τῶι ϑέλειν ἐπείγει, τὸ δ᾽ ἔργον 

ἂν παρῆι, ὀκνεῖ. Ζανοίδαηρ σὰ Π. ὁ. φυγ ΓΙ μαΐτ, 
81 [125 ..3.}] ὅτῸΒ. 1Π8, 18. ᾿ἀντιφῶντος. νόσος δειλοῖσιν ἑορτή" 

οὐ γὰρ ἐχπορεύονται ἐπὶ πρᾶξιν. 
δ8 [129 Β., 53] - --- 20, 66 4- --τος. ὅστις δὲ ἰὼν ἐπὶ τὸν πλησίον 

γΚΝΟς ποιήσων δειμαίνει, μὴ ἃ ϑέλει ποιῆσαι, ἁμαρτὼν τούτων 

Σ μὴ ϑέλει ἀπενέγχηται, σωφρονέστερος. ἐν ὧι γὰρ δειμαίνει, 
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μέλλει" ἐν ὧι δὲ μέλλει, πολλάκις ὃ διὰ μέσον χρόνος ἀπέστρεψε 
τὸν νοῦν τῶν ϑελημάτων᾽ καὶ ἐν μὲν τῶι γεγενῆσθαι, οὐχ ἔνεστιν, 
ἕν δὲ τῶι μέλλειν ἐνδέχεται (τὸ καὶ μὴ) γενέσϑαι. ὅστις δὲ δρά- 
σειν μὲν οἴεται τοὺς πέλας χαχῶς, πείσεσϑαι δ᾽ οὔ, οὐ σωφρονεῖ. 
ἐλπίδες δ᾽ οὐ πανταχοῦ ἀγαϑὸν' πολλοὺς γὰρ τοιαῦται ἐλπίδες 
κατέβαλον εἰς ἀνηκέστους συμφοράς, ἃ δ᾽ ἐδόχουν τοῖς πέλας 
ποιήσειν, παϑόντες ταῦτα ἀνεφάνησαν αὐτοί. ,μοφροσύνην δὲ 
ἀνδρὸς οὐκ ἂν ἄλλος ὀρϑότερὸόν τις κρίνειεν, ἢ ὅστις τοῦ ϑυμοῦ 
ταῖς παραχρῆμα ἡδοναῖς ἐμφράσσει αὐτὸς ἑαυτὸν χρατεῖν τε καὶ 
νικῶν ἠδυνήϑη αὐτὸς ἑαυτόν. ὃς δὲ ϑέλει χαρίσασϑαι τῶι ϑυμῶι 

παραχρῆμα, ϑέλει τὰ κακίω ἀντὶ τῶν ἀμεινόνων. Ὑρὶ. ΗοΙΆΚΙ. ἔν. 85. 
Το Κτ. ἔγ. 280. 

89 [180 Β., 1245] “-- -- ὅ, 61 ᾿4--τος. ὅστις δὲ τῶν αἰσχρῶν ἢ 
τῶν χαχῶν μήτε ἐπεθύμησε μήτε ἥψατο, οὐκ ἔστι σώφρων" οὐ 
γὰρ ἔσϑ᾽ ὅτου [ὅπου ϑΔΌΡΡ6] χρατήσας αὐτὸς ἑαυτὸν χόσμιον παρ- 
ἔχεται [παρέσχηται]. 

60 [1834 Β., 188 5. --- ΤΠ 81, 3900. ᾿4.---τος. πρῶτον, οἶμαι, τῶν ἐν 
ἀνθρώποις ἐστὶ παίδευσις" ὅταν γάρτις πράγματος κἂν ὁτουοῦν 
τὴν ἀρχὴν ὀρϑῶς ποιήσηται, εἰκὸς καὶ τὴν τελευτὴν ὀρϑῶς γί- 

γνεσϑαι᾿ καὶ γὰρ τῆι γῆι οἷον ἄν τις τὸ σπέρμα ἐναρόσηι, τοι- 

αὔτα καὶ τὰ ἔχφορα δεῖ προσδοχᾶν᾽ καὶ ἐν νέωι σώματι ὅταν τις 

τὴν παίδευσιν γενναίαν ἐναρόσηι, ζῆι τοῦτο καὶ ϑάλλει διὰ παν- 
τὸς τοῦ βίου, καὶ αὐτὸ οὔτε ὄμβρος οὔτε ἀνομβρία ἀφαιρεῖται. 

61 [186 Β., 184 5.)] --- --- 81,40 τοῦ αὐτοῦ. ἀναρχίας δ᾽ οὐδὲν χά- 
κιον ἀνθρώποις" ταῦτα γινώσχοντες οἱ πρόσϑεν ἄνϑρωποι ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς εἴϑιζον τοὺς παῖδας ἄρχεσϑαι καὶ τὸ χελευόμενον 
ποιεῖν, ἵνα μὴ ἐξανδόρούμενοι εἰς μεγάλην μεταβολὴν ἰόντες ἐκ- 
πλήσσοιντο. 

62 [0] -- -- 81, 41 [οἰπὸ Ποισηα δηΐου ἔτ, 61] οἵωι τις ἂν τὸ 
πλεῖστον τῆς ἡμέρας συνῆι, τοιοῦτον ἀνάγκη γενέσϑαι χαὶ αὐτὸν 
τοὺς τρόπους. 

68. [101 Β., 85 5.) ΗΑκρ. διάϑεσις: . .. ἀντὶ τοῦ διοίχησις ὃ αὐτὸς [ἅδ᾽ 
Ηράπον Απεέρμομ!] ἐν τῶι Περὶ ὁμονοίας" ᾿άλλα εἰδότες τὴν διάϑε- 
σιν ἀκούουσιν". ἘοΙρὶ ῬΕΓΥπἰομοβοῖίας, ἄδπη ΑπΈΡμοι ἔτ. 14. 

64 (1384. Β.] Εχο. ΨΊΧΡΟΒ. 44 [85100. 1Υ̓ 298,11 Μοίποῖκο; νρὶ. Η. βοβϑηκὶ 

Τἰονὶϊ. ἄνιο ἡ. θ2 (Ὑ θη 1888 5. 11}} ᾿Αντιφάνης [᾿Αντιφῶν Μοΐποκο)]. αἱ νέαι 
φιλίαι ἀναγκαῖαι μέν, αἱ δὲ παλαιαὶ ἀναγκαιότεραι. 

64 [109 Β., 81 81 ϑυι». ϑωπεία. ᾿Α. ἐν τῶι Περὶ ὁμονοίας" πολ- 
λοὶ δ᾽ ἔχοντες φίλους οὐ γινώσχουσιν, ἀλλ᾽ ἑταίρους ποιοῦνται 
ϑῶπας πλούτου καὶ τύχης κόλακας. 

θὅ [112 Β., 90 5.) Ηλπρ. ἀνδρεία: ἡ τῶν ἀνδρῶν ἡλικία. 4. ἐν τῶι 
Περὶ ὁμονοίας. 

θ6 [186 Β., 185 5] Οξμν. βϑὅοῃ. ΥἹ 19 Ρ, 148}. ᾿4. ὃ ῥήτωρ λέγει" 
“γηροτροφία γὰρ προσέοιχε παιδοτροφίαι,. 

671 [111 Β., 893.) Βληρ. ἀϑεώρητος: ἀντὶ τοῦ ἀϑέατος παρ᾽ ᾿4--τι 

ἐν τῶι Περὶ δνομοίας. 
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65 [118 Β., 91 8] Ηλεροσκ. αὐλιζόμενοι: ἀντὲ τοῦ κοιμώμενοι ᾿Α. 
Περὶ ὁμονοίας. 

69 [114 Β., 9), 5] -- βαλβίς" Ἀ. Περὶ ὁμονοίας" ἡ ἀρχή. Ἐκτκ, 
κεν. βαλβίς: ... καὶ βαλβῖσιν ἀντὶ τοῦ ταῖς ἀρχαῖς. 

40 [118 Β., 9831 Ηλπρ. εὐηνιώτατα" Ἀ. ἐν τῶι Περὲ ὁμονοίας 

εὐΐνιος ὁ πρᾶιος χαὶ μέτριος καὶ μὴ ταραχώδης. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἵππων. 
71 [119 Β,, 918] -- φηλώματα: ᾿Α. ἐν τῶι Περὶ ὁμονοίας ἐξα- 

πάτας" φηλοῦν γὰρ τὸ ἐξαπατᾶν. 

ΠΟΑ.ΙΤΙΚΟΣ. 

Αὐὐογβομδίς συν βοθη θαι Ἡθάμοῦ ἀπ ἄσπι βορβιίβέρη βισρ;. 

12 [122 Β., 81 5) Αἰντιάττ. ΒΟΚΚ, Απ. 18, 20 ἀπεεϑαρχία: ᾿Α. Πο- 
λιτικῶι. 

18 [120 Β., 19 3] Ατηξν. Χ 428.Α χαταριστᾶν δὲ εἴρηχεν ἐν τῶι Πο- 
λιτικῶι ᾿Α. οὕτως" “ὅτε δή τις πράγματα τὰ ἑαυτοῦ ἢ τὰ τῶν φίλον 
χατηρίστηκεν. 

14 [128 Β., 825] Ηλερ. εὐσύμβολος: ἀντὶ τοῦ ῥαιδίως καὶ εὖ συμ- 
βάλλων, τουτέστιν ἀγαθὸς συμβάλλειν. ᾿Α. Πολιτιχῶι. 

1δ [124 Β., 88 58] -- ἡμιολιασμὸς: ᾿Α4. Πολιτικῶι ᾿ διπλασιασμοῦ 
καὶ ἡμιολικσμοῦ᾽ ἀντὶ τοῦ τὸ ἡμιόλιον δοῦναι ἐν τοῖς λογισμοῖς. 

16 [121 Β., 80 51 ᾿ Ῥμιβο, 18, 230 ἐπὶ [αὐἰθοῖθη) χαταμελεῖν τούτων χαὶ 
ταῦτα. Απίϊρμοη ἐν τῶι Πολιτιχῶι: μὴτε φιλοπότην χληϑῆναι καὶ 
δοχεῖν τὰ πράγματα καταμελεῖν ὑπὸ οἴνου ἡσσώμενον. 

ΤΠ [181 Β., 144 5, Ῥιυστ. Απίοῃ. 28 ἀναλίσχειν καὶ χαϑηδυπαϑεῖν τὸ 
πολυτελέστατον, ὡς ᾿Α. εἶπεν, ἀνάλωμα, τὸν χρόνον. Ζανοίδαῃξ Σὰ 
αἴθβοῦ ΒΟ τ ΓΟ πίθου, 

ΠΕΡῚ ΚΡΙΣΕΩ͂Σ ΟΝΕΙΡΩΝ. 
18 ἰϑδᾶρρο ἄς Απέρῇ. Θοίε, 1861 Ρ. 18) ΑἜτΕντρ. 14 Ὁ. 109, 10 σηπία. 

αὐτὴ δὲ μόνη καὶ τοὺς ἀποδρᾶναι πειρωμένους ὠφελεῖ διὰ τὸν ,ϑολόν, ὧι 
χρωμένη πολλάχις φεύγει. μέμνηται δὲ τοῦτον τοῦ ὀνείρου καὶ ᾿Α. ὃ ̓ Αϑηναῖος. 

79 15... 0. Ρ. 117] ἴα. ἂθ αἰν. 1 20, 89 δομιπῖα, ὅδ φιεῖδιι8 ἀϊδρικξαηδ ΟῚ 
ϑίρριιδ τυ ἐδ δὲ ηυριεξὶβ βοηιγυϊὶβ οοἰ Πσοπαϊδ Γαοὶέ ἑάδηι, χιοὰ Απξραΐεν, δα ὁπ: 
αιγοηδ χιας ΑἸ ρον ἐδ ὑηίογρνυείαίοηα εαροαία ἀδοϊαγαπὲ ἐἰϊα φιλάδηι ἀμ ΉΙΘΝ 
ἐπίεγργοίϊβ, δοὰ ὀαθηιρῖ8 σγαπαϊογίδιι ἀφομὶέ ἐμ. δῖ, 116 ἐσ φιαρμα φιαρίανι 
ἐπογϊέμν εδδιε κὼ εα παξιιγαϊϊδ, 8εὦ αγἐϊβοῖοδα βονιίογι Αηξρποιῖβ ἐπέεγργείαϊ.. 

80 (5. ». 11] -- --Ἴ Τὸ, 144 ἐρβουιὶ ἑπίογρυοίνη σον δοίεγας ἨΟΉΝΕ 
γιασὶθ ἱησεθῖα ἀδοϊαγαπὲ δογιηι φιαηλ υἷηε σοτιϑεηϑιθηηιια παΐιγαοὶ Ομ 80 Υ αὦ 
ΟἸψηιρία ργοβοϊδϑοὶ οσοσίέαηβ υἷβυιδ 68ὲ ἴηι δον ογγς φμαάγίφαγιηι υενᾶ, πιαπέ 
αα οοπϊδοίογεμι; αὲ 116: ᾿υἵποδδ, ἱπφιϊα; ἰὰ οηΐηι οοἰογὶα8 δἰσηῖβοαΐ δὲ υἱδ ἐῃμῦ- 
γι ροϑὲ ἑάοηι αὐ Αηξϊρμοηπέονι, 18. αϑμέθηι “υἴπιρανο, ἐπιχιῖέ, νιδοδ88ε ἐβέ: αν ΜῸΝ 
ἐγ οι Ἰεγίδ χμαϊξέμον απΐδ ἰδ μον 8863 δοὺδ αἰΐιιδ ΟΥΒΟΥ (αἰχιδ ἤογάιην 80 η}Π,0- 

γῶν οὐ ἑαϊδμηε { ὑπἑογργοία ομπιθὴ) ρθη 68ὲ Ομ γμδὶρρὶ ἴδον, Ῥίον Αηξραιν), 
δε αὐ σιεγδούθηι γοᾶθο: αὐ ἱηεγργείενα αοὐμεἶὲ αχυΐϊαην 86 ἴηι δονεηλὶβ υἱϑιρηι ἐδδὲ 
ζαοίμηι; αὐ {{|6: “υἱοϊδίϊ; ἰδία οπῖνι αὐἱ υοἱαξ τμῖϊα υολιοηιοηξῖιϑ. ᾿μμάο εἰάδιν 
Απέϊρ!ιο: 'ϑαγο, ἐνιφιεξ, υἱοίνυι ἐδ 6886 ποὴὶ υἱάο9} ἰδέα πῖον αὐὶβ ἐγιϑοοίανϑ αἰϊαὲ 
αὐΐδ οὲ αφίξαηιϑ 8εροΥ ἔρϑα Ῥοϑίγοηια 68ἐν 
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81 [5.». 18) Ββενεο. οοπίτου. ΠῚ, 38 Οἷδο Τιυρεῖμθ. .. οαὐἰαϊξ φωΐάφηι 
φυιαϊμον ἰἰδγοβ Οὐοϊογιι, χιοϑ δοῖϊο Οαἰϊδο ποϑίονυ ᾿Απξρπμον δ ̓ἰδγοβ᾽ υοοαϑαΐ: 
ἐαπέμηι ἴηι ἐ118 ϑοηιηϊογιηι 68έ. 

ΖΜΨΜΊΒΟΗΕΝ ῈΜ ΒΕΌΝΕΒ ὈΝῸ ῈΜ ΒΟΡΗΙΒΤῈΝ 

ΒΤΕΙΤΤΙΟΕ ΒΕΒΑΘΜΈΝΤΕ, 

82 [180 Β., 1843] ΑἰχεοΡ. ΒΕΚκ. Απααδίίο. 114,28 τελεσϑῆναι: τὸ 
ἀναλωϑῆναι. ᾿Α. 

88 [148 Β., 146 3] ΑπεοΡ. Βεκκ. ἴμοχ. ΥἹ ῥ. 346,26 ἀδυναμία ἐρεῖς ὡς 
Δημοσϑένης καὶ ἀδυνασία ὡς ᾿Α. καὶ Θουκυδίδης {ὙΠ 8, 2. ὙΠ 8, 4]. 

84 [141 Β., 180 3.] --- ἢ. 861,81 ἀχόλουϑα ᾿Α. τὰ ἑπόμενα καὶ σύμφωνα. 
80 [160 Β., 183 5.) --- ». 418,0 ἀπάλαμνον: ἀμήχανον. οὕτως ἈΑ. 
88 [152 Β., 165 5.] -- Ρ. 419,18 ἀπεγένετο: ἀντὶ τοῦ ἀπέϑανεν. οὕτως 

᾿ἈΑ. καὶ Θουκυδίδης [11 84, 2 α. ὅ.]. 
81 [146 Β., 1495) Ηλκρ, ἀχαρῆ: ἀντὶ τοῦ μιχρὸν ἢ οὐδὲν παρ᾽ 

᾿ἈΑντιφῶντι. 
885 [161 Β., 1615] -- βάσανος: Ἀ.., λίϑος οὕτω καλεῖται, ἦι τὸ χρυ- 

σίον παρατριβόμενον δοκιμάζεται. 
89 [168 Β., 100 5] --- δυσάνεος: ᾿Α. ὃ ἐπὶ παντὶ ἀνιώμενος, κἂν μικρὸν 

καὶ εὐχαταφρόνητον ἧι. 
90 [104 Β., 161 3.1] -- εἰσφρήσειν: εἰσάξειν, εἰσόέξεσϑαι. Ἀ. 
91 [1068 Β., 168 5.) -- ἐμ βραχεῖ [ἔμβραχυ ΝῚ ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς καὶ ἐν 

κεφαλαίωι ᾿Α. 
92 [110 Β., 114 5] Μοκειβ 208, 2 ΒΟΚΚ. λιϑουργοὺς Θουκυδίδης [ΤΥ 69, 2 

π. ὅ., λιϑοκόπους ᾿Α. 
98 [0] Ῥηπον. ἀθ ροδπι. ο. 181, 3 [Υ. Η.2 ΥἹ; αοηροῦς Ῥίοη. ϑδὲέζ. Β. 

128, ΥἹ, 49] ἐπειδήπερ ἐκ τῶν προαναλογισϑέντων συνεϑεωρεῖτο καὶ οὐχ ἐξη- 
τασμένον οὕτως (ἦν), ὥσπερ εἰ μηϑὲν ἐτύχομεμ πρὸς ἑτέρους εὑρίσκοντες 
{ περὶ τοῦ) ὑπὸ γραμμάτων ἁπλῶν χαὶ συνϑέτων οἰχειοῦσϑαι τὴν ἀχοήν, εὔδη- 
λος ἡ τῶν ἄλλων φληναφία φαίνεται τῶν ἢ ταὐτὰ {πᾶ π|]. γράμματα) τέρ- 
πειν καὶ ὀχλεῖν ἢ διάφορα κατηξιωχότων ὡς καί τινος τῶν ἀρχαίων 

᾿Αντιφῶντος εἴτ᾽ οὖν ῥητορικὸς εἴτε καὶ φιλόσοφος ἡβούλετ᾽ εἶναι. Αὐβ 
Περὶ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν καὶ μουσικῶν ἴ8. 5. δ52, 8217 ((ΔΟἸΩΡΘΓ2); ΘΕΘΓ 8118 

ἄρῃ Τέχναι ἀρ8 ἨΘάΠΟΙΒ [8. Β 8]. 
94 [181 Β., 185 5.) Ῥποτ. τέμεον: ἀντὶ τοῦ ἔντιμον. οὕτως ᾿ΑΑ. 

θὅ [111 Β., 115 3. Ῥοιχ,. 184 μεϑέορτοι ἡμέραι κατὰ ᾿Α4--τα. 
96 [110 Β., 119 5] --- 198 χαλείσϑω δὲ κυβερνήτης... καὶ χατ᾿ 4--ταὰ 

ὁ ποδοχῶν ἢ μᾶλλον κατ᾽ ἐμὲ ὃ ποόδηγῶν. 
91 [141 Β.)] -- Π109 ἀγλωττίαν δὲ 4. εἴρηκεν. 

98 [149 Β., 152 83.) --- ΠΙ 120 ᾿4. δὲ ἀντιλογούμενοι. 
99 [151 Β., 184 8) -- -- Ἀ. δὲ ἀπαρτιλογία ὥσπερ καὶ Ἡρόδοτος 

(Υ1 29). 
100 [112 Β., 116 5] -- ΠΠ128 χαχολόγος, κακήγορος χαὶ ὡς ᾿4. ἡδυ- 

λόγος καὶ μετριολόγος. 
101 [108 Β., 1171 3.) --- 1228 Ἀ.. ἐπινόημα. 
109 [145 Β., 148 3] -- 1230 ἀϑυμοῦσιν ὡς Ἀ. 

108 [182 Β., 148 5.1] --- ΠΙ 118 χρηματίζειν καὶ ὡς ᾿Α. φιλοχρηματεῖν. 
1915, Ετασιω, ἃ. ὙόγβΟ τσ, 86 
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104 [142 Β., 145 5.) Ῥοιμ, ΓΥ͂ 9 ἀνεπιστημοσύνη, ἄγνοια, ἀγνωσία. ᾿Α4. 
δ᾽ ἐπὶ τούτου καὶ ἀγνωμοσύνην λέγει. 

108 [162 Β.)] --- ---- ὁδοκησίσοφος, ὡς ΑΑ. ἔφη. 
106 [158 Β., 145 5) --Υ͂ 441 χαὶ τὸ πρᾶγμα ἀναισϑησία, ἀχαριστία, 

ἀδικία, ἀγνωμοσύνη καὶ ὡς ᾿4ἅ. ἀποστέρησις. 
101 [118 Β., 182 5] ---ν 161] συμμετρίας ᾿Α.... καὶ δνυσμέτρητο» ᾿Α. 

108 [118 Β., 141 5) -- ΥἹ 108 Ἀ. δὲ 'χαὶ ἐξαλᾶσϑαι [ἐξεληλέσϑαι 
ΞΔΙΡΡ6] πανοιχεσίαι ἔφη. 

109 [169 Β., 118 3.) --- ΥἹ 109 χαχόνους ὡς ᾿Α. 
110 [161 Β., 110 5.) --- ΥἹ 188 Ἀ. δὲ ἐπιϑύμημα. 
111 [158 Β., 1580 5.) --- ΠῚ 68 ἀπελύϑη ὡς ᾿Α. 
115 [166 Β., 109 5.) --- ΥΠ| 108 χαὶ ἐν ταῖς σιτοδοσίαις ἐγίνοντο σίτου 

ἐπιγραφεῖς, ὡς ἈΑ. 
118 [111 Β., 180 5. ---.ΑΙὙΧ 26 πολιτοκοπεῖν παρ᾽ 4--τι. 
114 [140 Β., 5] Ι͂ΙΕΒΒΟΝ. Ρ. 180 4 ].Κ. Κλαζομένιον [πδιη]. σχῆμα } ὡς 

τὸ πορεύομαι σὺν ἀγῶνι ἀντὶ τοῦ εἰς ἀγῶνα ... ὡς τὸ σὺν πατρίδι ἔβη 
ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν πατρίδα οὕτως ᾿4 

115 [1684 Β)] ϑυτ». ἀπόχριναι:... καὶ ἀπόκρισις ἡ ἀπολογία. οὕτω 

“Λυσίας καὶ ᾿Α. 
116 [1838 Β., 136 3.) --- ἀπολαχεῖν: ... 4.) ὁπότ᾽ ἄνϑρωποι βού- 

λοιντο χρήματα διαλαγχάνειν. 
111 [188 Β., 181 8] -- χρημάτων: ... κεῖται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐπὶ πρά- 

γματος ἢ προσώπου ἢ λόγου ὡς ᾿Α. 

118. Ατηξν. ΧΙΥ͂ 650 Ε Ἀντιφῶν ἐν τῶι Περὶ γεωργικῶν. [1685 ᾿Ανόρο- 
τίων τοῖς Καἰθ6). 

81. ΚΕΙΤΙΑΒ. 

Α. ΤΕΒΕΝ ΝῸ ΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

1. ῬηπβτΕ. Υ. ΒΟΡ}. 1 160 Κριτίας δὲ ὁ σοφιστής, εἰ μὲν κατέλυσε τῶν 1 
᾿Αϑηναίων τὸν δῆμον, οὔπω καχὸς (χαταλυϑείη γὰρ ἂν καὶ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ δῆμος 
οὕτω τι ἐπηρμένος, ὡς μηδὲ τῶν χατὰ νόμους ἀρχόντων ἀχροᾶσϑαι), ἀλλ᾽ 
ἐπεὶ λαμπρῶς μὲν ἐλαχώνισε, προὐδίδου δὲ τὰ ἱερά, καϑήιρει δὲ διὰ Δυσάν- 
ὁρου τὰ τείχη, οὺς δ᾽ ἤλαυνε τῶν ᾿Αϑηναίων τὸ στῆναί ποι τῆς Ἑλλαόος 
ἀφηιρεῖτο πόλεμον “Μαχωνιχὸν ἀνειπὼν ἐς πάντας, εἴ τίς τιν᾽ ᾿Αϑηναῖον φεύ- 
γοντα ὀέξοιτο, ὠμότητι δὲ χαὶ μιαιφονίαι τοὺς τριάκοντα ὑπερεβάλλετο βου- 
λεύματός τε ἀτόπου τοῖς “αχεδαιμονίοις ξυνελάμβανεν, ὡς μηλόβοτος ἡ ̓ Ατ- 
τικὴ ἀποφανϑείη τῆς τῶν ἀνθρώπων ἀγέλης ἐχκενωθεῖσα, κάκιστος ἀνϑρώπων 
ἔμοιγε φαίνεται ξυμπάντων, ὧν ἐπὶ χαχίαι ὄνομα. καὶ εἰ μὲν ἀπαίδευτος 2 
ὧν ἐς τάδε ὑπήχϑη, ἔρρωτο ἂν ὃ λόγος τοῖς φάσκουσιν ὑπὸ Θετταλίας καὶ τῆς 
ἐκείνηι ὁμιλίας παρεφϑορέναι αὐτόν τὰ γὰρ ἀπαίδευτα ἤϑη εὐπαράγωγα 
πάντως ἐς βίου αἵρεσιν" ἐπεὶ δὲ ἄριστα μὲν ἦν πεπαιδευμένος, γνώμας δὲ 
πλείστας ἑρμηνείων, ἐς Δρωπίδην δ᾽ ἀναφέρων, ὃς μετὰ Σόλωνα ᾿Αϑηναίοις 
ἤρξεν [598,2], οὐχ ἂν διαφύγοι παρὰ τοῖς πολλοῖς αἰτίαν τὸ μὴ οὐ καχίαι 
φύσεως ἁμαρτεῖν ταῦτα. καὶ γὰρ αὖ κἀχεῖνο ἄτοπον Σωχράτει μὲν τῶι 8 
Σωφρονίσχου μὴ ὁμοιωϑῆναι αὐτόν, ὧι πλεῖστα δὴ συνεφιλοσόφησε σοφω- 
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ταίτωι τε καὶ δικαιοτάτωι τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ δόξαντι, Θετταλοῖς δ᾽ ὁμοιωϑῆναι, 
σεαρ᾽ οἷς ἀγερωχία καὶ ἄκρατος, καὶ τὰ τυραννικὰ ἐν οἴνωι σπουδάζεται. 
εἶλλ᾽ ὅμως οὐδὲ Θετταλοὶ σοφίας ἠμέλουν, ἀλλ᾽ ἐγοργίαζον ἐν Θετταλίαι μικραὶ 
γεαὶ μείζους πόλεις ἐς Γοργίαν ὁρῶσαι τὸν “εοντῖνον, μετέβαλον δ᾽ ἂν καὶ ἐς 

τὸ χριτιάζειν, εἴ τινα τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἐπίδειξιν ὃ Κριτίας παρ᾽ αὐτοῖς 
ἐποιεῖτο. ὃ δὲ ἡμέλει μὲν τούτον, βαρυτέρας δ᾽ αὐτοῖς ἐποίει τὰς ὀλιγαρ- 
χέας διαλεγόμενος τοῖς ἐχεῖ δυνατοῖς χαὶ καϑαπτόμενος μὲν δημοχρατίας ἁπά- 
σης, διαβάλλων ὁ᾽ ᾿Αϑηναίους, ὡς πλεῖστα ἀνθρώπων ἁμαρτάνοντας, ὥστε ἐν- 
ϑυμουμένωι ταῦτα Κὶ. ἂν εἴη Θετταλοὺς διεφρϑορὼς μᾶλλον ἢ Κριτίαν Θετταλοί. 
εἰπέϑανε μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Θρασύβουλον, οἱ κατῆγον ἀπὸ Φυλῆς τὸν 
δῆμον. δοχεῖ δ᾽ ἐνίοις ἀνὴρ ἀγαϑὸς γενέσϑαι παρὰ τὴν τελευτήν, ἐπειδὴ ἐν- 
ταφίωι τῆι τυραννίδι ἐχρήσατο" ἐμοὶ ὁὲ ἀποπεφάνϑω μηδένα ἀνϑρώπων χαλῶς 
δὴ ἀποϑανεῖν, ὑπὲρ ὧν οὐχ ὀρϑῶς εἵλετο. δι᾽ ἅ μοι δοκεῖ χαὶ ἡ σοφία τοῦ 

εὐνδρὸς καὶ τὰ φροντίσματα ἧττον σπουδασϑῆναι τοῖς “Ἑλλησιν" εἰ γὰρ μὴ 
ὁμολογήσει ὅ “λόγος τῶι ἤϑει, ἀλλοτρίαι τῆι γλώττηι δόξομεν φϑέγγεσϑαι, 
ὥσπερ οἱ αὐλοί. 

τὴν δὲ ἰδέαν τοῦ λόγου δογματίας ὃ Κί. καὶ πολυγνώμων σεμνολογῆσαί 
τε ἱκανώτατος οὐ τὴν διϑυραμβώδη σεμνολογίαν, οὐδὲ καταφεύίγουσαν ἐς τὰ 
ἐχ ποιητικῆς ὀνόματα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν χυριωτάτων συγκειμένην χαὶ κατὰ φύσιν 
ἔχουσαν. ὁρῶ τὸν ἄνδρα χαὶ βραχυλογοῦντα ἱχανῶς καὶ δεινῶς χαϑαπτόμε- 
γον ἐν ἀπολογίας ἤϑει, ἀττικίζοντά τε οὐκ ἀκρατῶς, οὐδὲ ἐχφύλως (τὸ γὰρ 
ἀπειρόχαλον ἐν τῶι ἀττικίζειν βάρβαρον), ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀχτίνων αὐγαὶ τὰ ᾿Α4τ- 
τιχὰ ὀνόματα διαφαίνεται τοῦ λόγου. καὶ τὸ ἀσυνδέτως δὲ (χωρίον) χωρίωι 
προσβαλεῖν Κριτίου ὥρα, καὶ τὸ παραδόξως μὲν ἐνθυμηϑῆναι, παραδόξως δ᾽ 
ἀπαγγεῖλαι Κριτίου ἀγών, τὸ δὲ τοῦ λόγου πνεῦμα ἐλλιπέστερον μέν, ἡδὺ δὲ 
καὶ λεῖον, ὥσπερ τοῦ ζεφύρου ἡ αὔρα. 

2. Ῥιοα. ΠῚ 1 Πλάτων ᾿Αρίστωνος χαὶ Περικτιόνης . - ., ἥτις τὸ γένος ἀνέ- 
φερεν εἰς Σόλωνα, ᾿Αϑηναῖος. τούτου γὰρ ἦν ἀδελφὸς Δρωπίδης, οὗ Κριτίας οὗ 
Κάλλαισχρος, οὗ Κριτίας ὁ τῶν τριάκοντα καὶ Γλαύχων, οὗ Χαρμίδης καὶ Περι- 
χτιόνη, ἧς καὶ ᾿Αρίστωνος Πλάτων, ἕχτος ἀπὸ Σόλωνος. Ῥχλτ. Ομ διτη. 154.Α 
[Κυϊ48. βρυΐϊο] Χαρμίδην τὸν τοῦ Γλαύχωνος τοῦ ἡμετέρου ϑείου ὑόν, ἐμὸν 
δὲ ἀνεψιόν. 151 Ἐ; [Β0Κτ. 2. ΟΠδυτηῖ 468] ἡ τε γὰρ πατρώια ὑμῖν οἰκία ἡ Κριτίου 
τοῦ Δρωπίδον καὶ ὑπ᾽ ᾿Αναχρέοντος καὶ ὑπὸ Σόλωνος χαὶ ὑπ᾿ ἄλλων πολλῶν 
ποιητῶν ἐγχεκωμιασμένη παραδέδοται ἡμῖν. βσΗηοΙ. ΑΈΒΟΗ. ΡιΌπ). 180 ἐπεδή- 
μησε γὰρ ΓΑΠΆΚτΙΘΟΙ] τῆι Αττικῆι Κριτίου ἐρῶν. 

8. Ῥηάτ. Τίμα. Ρ. 20.Ὰ. Κριτίαν δέ που πάντες οἱ τῆιδ᾽ ἴσμεν οὐδενὸς 
ἰδιώτην ὄντα ὧν λέγομεν. Ῥ. 20 Ὁ [Κυϊξ, Βρηο} ἄχουε δὴ ὦ Σώκρατες λόγου 
μάλα μὲν ἀτόπου παντάπασί γε μὴν ἀληϑοῦς, ὡς ὃ τῶν ἑπτὰ σοφώτατος 
Σόλων ποτ᾽ ἔφη" ἦν μὲν οὖν οἰχεῖος καὶ σφόόρα φίλος ἡμῖν Δρωπίόου τοῦ 
προπάππου, χαϑάπερ λέγει πολλαχοῦ καὶ αὐτὸς ἐν τῆι ποιήσει" πρὸς δὲ Κρι- 
τίαν που τὸν ἡμέτερον πάππον εἶπεν, ὡς ἀπεμνημόνευεν αὖ πρὸς ἡμᾶς ὃ γέ- 
ρων, ὅτι μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ τῆσδ᾽ εἴη παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως ὑπὸ χρόνου 
καὶ φϑορᾶς ἀνθρώπων ἠφανισμένα ... 21Α ἐγὼ φράσω παλαιὸν ἀχηχοὼς 
λόγον οὐ νέου ἀνόρός" ἦν μὲν γὰρ δὴ τότε Κριτίας [ογ΄ ατοβδναίος 468 Τυ- 

ὅ ΤΆΠΠΟΠ], ὡς ἔφη, σχεδὸν ἐγγὺς ἤδη τῶν “ἐνενήκοντα ἐτῶν, ἐγὼ δέ πηι μά- 
λιστα δεχκέτης. ὅΐσποι,. χ. ἃ, 8(. ὁ δὲ Κ. ἦν μὲν γενναίας χαὶ ἁδρᾶς φύσεως, 
ἥπτετο ὁὲ καὶ φιλοσόφων συνουσιῶν, καὶ ἐχαλεῖτο ἰδιώτης μὲν ἐ ἐν φιλοσόφοις, 

φιλόσοφος δὲ ἐν ἰδιώταις" ἐτυράννευσε δὲ καὶ αὐτὸς εἷς τῶν 1 γεγονώς. 
8608 
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4. ΧΈΝΟΡΗ. Μοιποσδῦ. 1 2, 121{{. ἀλλ᾽, ἔφη γε ὃ κατήγορος [ἃ. ἢ. Ῥοὶν- 15 
Κγαΐθβ), Σωκράτει ὁμιλητὰ γενομένω Κριτίας τε καὶ ᾿Αλκιβιάδης πλεῖστα καχὰ 
τὴν πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῆι ὀλιγαρχίαι πάντων πλεον- 
εχτίστατὸς τε καὶ βιαιότατος καὶ φονιχώτατος ἐγένετο, ᾿Αλκιβιάδης δὲ αὖ τῶν 
ἐν τῆι δημοχρατίαι πάντων ἀχρατέστατός τε χαὶ ὑβριστότατος χαὶ βιαιότα- 
τος. ἐγὼ δ᾽, εἰ μέν τι κακὸν ἐχείνω τὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ ἀπολογή- 
σομαι᾿ τὴν δὲ πρὸς Σωχράτη συνουσίαν αὐτοῖν ὡς ἐγένετο διηγήσομαι. 
ἐγενέσϑην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω πάντων ᾿Αϑηναίων, 
βουλομένω τε πάντα δι᾽ ἑαυτῶν πράττεσϑαι χαὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γε- 
νέσϑαι. .«.. δήλω δ᾽ ἐγενέσϑην ἐξ ὧν ἐπραξάτην᾽ ὡς γὰρ τάχιστα χρείττονε 
τῶν συγγιγνομένων ἡγησάσϑην εἶναι, εὐθὺς ἀποπηδήσαντε Σωχράτους ἔπρατ- 
τέτην τὰ πολιτιχά, ὧνπερ ἕνεκα Σωχράτους ὠρεχϑήτην. ... καὶ Κριτίας 
δὴ καὶ ᾿Αλχιβιάδης, ἕως μὲν Σωχράτει συνήστην, ἐδυνάσϑην ἐχείνωι χρωμένω 
συμμάχωι τῶν μὴ χαλῶν ἐπιϑυμιῶν χρατεῖν' ἐχείνον δ᾽ ἀπαλλαγέντε, Κρι- 
τίας μὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν ἐχεῖ συνὴν ἀνϑρώποις ἀνομίαι μᾶλλον ἢ δικαιο- 
σύνηι χρωμένοις. -.. ἀλλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς πονηρὸν ποιῶν ἐχείνους φαῦλα 
πράττοντας δρῶν ἐπήινει, δικαίως ἂν ἐπιτιμώιτο. Κριτίαν μὲν τοίνυν αἰσϑα- 
νόμενος ἐρῶντα Εὐθυδήμου καὶ πειρῶντα χρῆσϑαι, καϑάπερ οἱ πρὸς τάφρο- 
δίσια τῶν σωμάτων ἀπολαύοντες, ἀπέτρεπε φάσχων ἀνελεύϑερον τε εἶναι καὶ 
οὐ πρέπον ἀνδρὶ καλῶι χἀγαϑῶι τὸν ἐρώμενον, ὧι βούλεται πολλοῦ ἄξιος 
φαίνεσϑαι, προσαιτεῖν ὥσπερ τοὺς πτωχοὺς ἱχετεύοντα καὶ δεόμενον προσ- 
δοῦναι, καὶ ταῦτα μηδενὸς ἀγαϑοῦ. τοὺ δὲ Κριτίου τοῖς τοιούτοις οὐχ ὑπα- 
χούοντος οὐδὲ ἀποτρεπομένου, λέγεται τὸν Σωχράτην ἄλλων τε πολλῶν παρὸν- 
των καὶ τοῦ Εὐθυδήμου εἰπεῖν ὅτι ἑικὸν αὐτῶι δοχοίη πάσχειν ὁ Κριτίας, 
ἐπιϑυμῶν Εὐϑυδήμωι προσχνῆσϑαι ὥσπερ τὰ ὕδια τοῖς λίϑοι. ἐξ ὧν δὴ 
καὶ ἐμίσει τὸν Σωχράτη ὃ Κριτίας, ὥστε καὶ ὅτε τῶν τριάκοντα ὧν νομο- 
ϑέτης μετὰ Χαρικλέους ἐγένετο, ἀπεμνημόνευσεν αὐτῶι χαὶ ἐν τοῖς νόμοις 
ἔγραψε λόγων τέχνην μὴ διδάσχειν. 

ὅ. ΑνΝροσ, ἱ 47 φέρε δή, καὶ τὰ ὀνόματα ὑμῖν ἀναγνώσομαι τῶν ἀνδρῶν 
ὧν ἀπέγραψεν [ὈἱοΚΙοΙ 65. ἱπὶ ΗοΥΙΟΚΟρ᾽ ἀθηργοζοββ 415]... Κριτίας ἀνεψιὸς 
χαὶ οὗτος τοῦ πατρός [1ὩΘΟβΌΓΔ5]" αἱ μητέρες ἀδελφαί. 68 ἐσωθὴ δέ γε ὃ 
πατήρ, ὃ χηδεστής, ἀνεψιοὶ τρεῖς, τῶν ἄλλων συγγενῶν ἑπτὰ μέλλοντες 
ἀποϑανεῖσϑαι ἀδίχως, οἱ νῦν δρῶσι τοῦ ἡλίου τὸ φῶς δι᾿ ἐμέ. 

θ. [ὈΕΜΟΒΤΗ.} δ8, 61 χατασχάψας τὴν Ἠετιώνειαν, εἰς ἣν “ακχεόδαιμο- 
γνίους ἤμελλον οἱ περὶ Κριτίαν ὑποδέχεσϑαι [411], χαϑεῖλε [ΑὐἰδίοΚταΐῖο68)] μὲν τὸ 
ἐπιτείχισμα, κατήγαγε δὲ τὸν δῆμον. αὶ. Τῆαο. ΨΠΙ 90, 1. 8. 

1. Τχσσπο. ϑοΚτ. 118 ψηφίζεται ὃ δῆμος Κριτίου εἰπόντος τὸν μὲν 
νεχρὸν ΓῬὨγγπίομοβ, οππογᾶθὺ 411] χρίνειν προδοσίας, κἂν δόξηι προδότης ὧν 
ἐν τῆι χωραι τεϑάφϑαι, τὰ γε ὀστᾶ αὐτοῦ ἀνορύξαι χαὶ ἐξορίσαι ἔξω τῆς 
᾿Αττιχῆς. | 

8. ΑΕΙΒΤ. τηοί. Α 15. 1818} 852 χαὶ Κλεοφῶν χατὰ Κριτίου τοῖς Σό- 
λωνος ἐλεγείοις ἐχρήσατο λέγων, ὅτι πάλαι ἀσελγὴς ἣ οἰκία" οὐ γὰρ 
ἄν ποτε ἐποίησε Σόλων “εἰπεῖν μοι Κριτίαι πυρρότριχι πατρὸς ἀχούειν᾽ 
[γ. 20 Οτυβ.]. 

9. Χεν. Η6]]. Π 8, 1.2 τῶι δ᾽ ἐπιόντι ἔτει [4048]... ἔδοξε τῶι δήμωι τριά- 
χοντα ἄνδρας ἐλέσϑαι οἱ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι, χαϑ οὗς πολι- 
τεύσουσι. καὶ ἠιρέϑησαν οἵόε᾽ Πολυχάρης, Κριτίας κτλ. 
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Α. 4--:|Δ . ΚΕΒΕΝ ὕὉΝῸ ΒΟΗΒΙΕΊΕΝ. δθ0ὅ 

10, --- --- ὃ, 18 τῶι μὲν οὖν πρώτωι χρόνωι ὃ Καὶ. τῶι Θηραμένει ὅμο- 
γνώμων τε καὶ φίλος ἦν" ἐπεὶ δὲ αὐτὸς μὲν προπετὴς ἥν ἐπὶ τὸ πολλοὺς 
ἀποχτείνειν, ἅτε χαὶ φυγὼν ὑπὸ τοῦ δήμου [401], ὁ δὲ Θηραμένης ἀντέχοπτε 

λέγων κτλ. 18 ἐκ τούτου μέντοι Κ΄. χαὶ οἱ ἄλλοι τριάχοντα ἤδη φοβούμενοι 
χαὶ οὐχ ἥκιστα τὸν Θηραμένην, μὴ συρρνείησαν πρὸς αὐτὸν οἱ πολῖται, χατα- 
λέγουσι τρισχιλίους τοὺς μεϑέξοντας δὴ τῶν πραγμάτων. 86 [Εράθ (68 ὙΒογα- 
Π]6Π68] οὐ μέντοι ϑαυμάξζω γε τὸ Κριτίαν παρανενομικέναι" ὅτε γὰρ ταῦτα ἦν 
[Αὐρὶ παΒΘΏΡτΟΖΘ88), οὐ παρὼν ἐτύγχανεν, ἀλλ᾽ ἐν Θετταλίαι μετὰ Προμηϑέως 
δημοχρατίαν χατεσχεύαζε χαὶ τοὺς πενέστας ὥπλιζεν ἐπὶ τοὺς δεσπότας. 

11. ωχ8. 12, 48 ἐπειδὴ δὲ ἡ ναυμαχία [Αἰβοβροίδιηο!} καὶ ἡ συμφορὰ τῆι 
πόλει ἐγένετο, δημοχρατίας ἔτι οὔσης, ὅϑεν τῆς στάσεως ἦρξαν, πέντε ἄνδρες 
ἔφοροι κατέστησαν ὑπὸ τῶν χαλουμένων ἑταίρων, συναγωγεῖς μὲν τῶν πολι- 
τῶν, ἄρχοντες δὲ τῶν συνωμοτῶν, ἐναντία δὲ τῶι ὑμετέρωι πλήϑει πράττον- 
τες ὧν ᾿Ερατοσϑένης καὶ Κ. ἦσαν. οὗτοι δὲ φυλάρχους τε ἐπὶ τὰς φυλὰς 
χατέστησαν καὶ ὅτι δέοι χειροτονεῖσϑαι καὶ οὕστινας χρείη ἄρχειν παρήγγελλον 

χαὶ εἴ τε ἄλλο πράττειν βούλοιντο κύριοι ἦσαν. 
12. Χεν. Η6]]. 11 4,8 ἐχ δὲ τούτου {ΤὨγΑΒΥ Ὀὰ]8 ΑΠρΡΥΪΗ νοὰ ῬΏΥ]6] οἱ 

τριάχοντα οὐχέτι νομίζοντες ἀσφαλῆ σφίσι τὰ πράγματα ἐβουλήϑησαν ᾿Ελευ- 
σῖνα ἐξιδιώσασϑαι, ὥστε εἶναι σφίσι καταφυγήν, εἰ δεήσειε. χαὶ παραγγείλαν- 
τες τοῖς ἱππεῦσιν ἦλθον εἰς ᾿Ελευσῖνα Καὶ. τε χαὶ οἱ ἄλλοι τῶν τριάχοντα (66- 
ΠΡ ΘΏΠΔΒΙΉΘ ἄδγ ΕἸΘαβί πἰθυ).... 10 ἐκ δὲ τούτου λαβὼν ὃ Θρασύβουλος τοὺς 
ἀπὸ Φυλῆς περὶ χιλίους ἤδη συνειλεγμένους, ἀφικνεῖται τῆς νυχτὸς εἰς τὸν 
Πειραιᾶ ... 11 οἱ δὲ ἀπὸ Φυλῆς. .. συνεσπειράϑησαν ἐπὶ τὴν Μουνιχίαν ... 
19 ἀπέϑανον δ᾽ ἐνταῦϑα τῶν μὲν τριάκοντα ΚΑ. τε καὶ Ἱππόμαχος [Μαὶ 403]. 

18. ὅσηοι, ΔΈΒΟΗΙΝ. 1 39 ἢ. 261 βοθ!. δεῖγμα δὲ τῆς τῶν ἃ πολιτείας 
χαὶ τόδε ἐστίν. Κριτίου γὰρ ἑνὸς τῶν ἢ ἀποϑανόντος ἐπέστησαν τῶι μνή- 

ματι Ὀλιγαρχίαν δᾷιδα κατέχουσαν χαὶ ὑφάπτουσαν Δημοχρατίαν, χαὶ ἐπέ- 
γραψαν τάδε" 

μνῆμα τόδ᾽ ἐστ᾽ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν, οἱ τὸν κατάρατον 
δῆμον ᾿Αϑηναίων ὀλίγον χρόνον ὕβριος ἔσχον. 

14. ΑἸ15Υ. τηϑί, Γ 160. 1416» 26 οἱ πολλοὶ οὐδὲν δέονται διηγήσεως οἷον 
εἰ ϑέλεις ᾿Αχιλλέα ἐπαινεῖν (ἴσασι γὰρ πάντες τὰς πράξεις), ἀλλὰ χρῆσϑαι αὖ- 
ταῖς δεῖ. ἐὰν δὲ Κριτίαν, δεῖ" οὐ γὰρ πολλοὶ ἴσασιν. 

16. Ατηξν. [Ὁ 1840) Χαμαιλέων γοῦν ὃ ἉΗραχλεώτης ἐν τῶι ἐπιγραφο- 
μένωι Προτρεπτικῶι “ακεδαιμονίους φησὶ καὶ Θηβαίους πάντας αὐλεῖν μαν- 

ϑάνειν Ἡρακλεώτας τε τοὺς ἐν τῶι Πόντωι χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἔτι, ᾿Αϑηναίων τε 

τοὺς ἐπιφανεστάτους Καλλίαν τε τὸν Ἱππονίχου καὶ Κριτίαν τὸν Καλλαίσχρου. 

160. [Ῥωστ.] Υ. Χ. οτδῖ. 1,1 ρ. 8832) ὅσους μέντοι ἔχομεν ἐπὶ τὸ παλαιό- 
τατον ἀναφέροντες ἀπομνημονεῦσαι τὴν ἰδέαν τῶν λόγων ταύτην μεταχειρι- 
σαμένους, τούτους εἴροι τις ἂν ἐπιβεβληχότας Αντιφῶντι [ἄδπιὶ ΕΠΑΙΙΠαΒΙ6Γ] 
πρεσβύτηι ἤδη ὄντι οἷον ᾿Αλκιβιάδην, Κριτίαν, Μυσίαν, ᾿Αρχῖνον. 

11. Οἴο. ἄθ οταῖ. Π 28, 98 οοηϑοσιεέϊ διμνὲ 08. [αἴθ Εϑᾶποῦ ῬουκΙοθ, ΑἸΚΊ- 
Ὀϊδᾶθθ, ΤὨυκγαϊ 68) Ονα8, ΤΠογαριθηο8, ΓΤ δαβ; ηυϊία Τα δίαθ 8βογὶρέα ϑιρεΐ, 

πον πμῖα Ογέαο. ἄς Τἠογαριθης αἰὐμίγειι8. ογνιο8. οἰΐαηι ἔμι γοϊποδαηέ εἰν 

Ῥεγιοϊὰ ϑιιοιοη, ϑεὦ εγαπὲ Ραιῖο εδεγίογε ἢΪο. ῬΗΠΙΟΒΤΗ. θρ. 18 Κ. δὲ χαὶ Θου- 

χυδίδης οὐχ ἀγνοοῦνται τὸ μεγαλόγνωμον καὶ τὴν ὀφρὺν παρ᾽ αὐτοῦ [αοτ- 

Εἰ88] κεκτημένοι, μεταποιοῦντες δὲ αὐτὸ ἐς τὸ οἰχεῖον ὁ μὲν ὑπ᾽ εὐγλωττίας 

ὁ δὲ ὑπὸ ῥώμης. 
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ὅ66 81. ΚΕΙΤΙΑΒ, Α, 18-ώ3. ΞΟΗΕΙΕΤΕΝ, Β. 1. ΕΒΑΟΘΜΝ. 

18. ΙΟΝΥΒ. 1» 2 χαϑαρός ἐστι {{γ 888] τὴν ἑρμηνείαν πάνυ καὶ τῆς 
᾿Αττικῆς γλώττης ἄριστος χανών, οὐ τὴς ἀρχαίας ἦι κέχρηται Πλάτων τε χαὶ 

Θουχυδίδης, ἀλλὰ τῆς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐπιχωριαζούσης, ὡς ἔστι τε- 

χμήρασϑαι τοῖς τε ᾿Ανδοκίδου λόγοις καὶ τοῖς Κριτίου χαὶ ἄλλοις συχνοῖς. εὶ. 
1886. 20 [8. 642, 42. 41]. 

19. ἤξεμοο. ἀθ ἰάοἷβ Π 11, 10 ὑ. 41δ, 21 ὃν. Περὶ Κριτίου. ἔστι γὰρ χαὶ 
οὗτος σεμνὸς μὲν παραπλησίως τῶι ᾿Αντιφῶντι χαὶ διηρμένος πρὸς ὄγκον καὶ 
τὰ πολλὰ λέγων ἀποφατικῶς, καϑαρώτερος δὲ τὴν λέξιν καί, ὅτε περιβάλλοι, 
διευχρινῶν, ὥστε εἶναι καὶ σαφὴς ἅμα τῶι μεγέϑει καὶ εὐχρινής᾽ ἔχει δὲ πολ- 
λαχοῦ χαὶ μάλιστα ἐν τοῖς Δημηγορικοῖς προοιμίοις καὶ τὸ ἀληϑινὸν 

τε καὶ πιϑανόν. ἐπιμελὴς δὲ ὧν οὐ μετρίως ὅμως οὐχ ἁπλῶς χρῆται τῶι 
τοιούτωι κόσμωι οὐδὲ χατὰ τὸν ᾿Αντιφῶντα προσχόρως καὶ σαφῆ τὴν ἐπιτή- 
δευσιν ἔχοντι, ἀλλ᾽ ὥστε μετέχειν καὶ χατὰ τοῦτο τοῦ ἀληϑοῦς. τοῖς δ᾽ ἄλλοις 
τοῦ ἤϑους εἴδεσιν οὐ σφόόρα τι χρῆται οἷον ἐπιειχείαι χαὶ ἀφελείαε 5) ὅσα 
τοιαῦτα. 

20. ῬΗΕΥΝΊΟΗ. ὈΥΔΘΡΔΙ. Βορἰϑί, [Ρῃοί. ΒΙΌ]. 168 Ρ. 101} 4 ΒΟΚΚ.] εἰλεκρι- 
νοῦς δὲ καὶ καϑαροῦ καὶ ἀττιχοῦ λόγου χανόνας καὶ στάϑμας καὶ παράδειγμά 
φησιν ἄριστον ... [Ῥ]αίοπ, 10 Εράπον, ΤὨυκΚγάϊάθβ, Χοπορῆοπ, Αβομῖποα ἃ. 

Β0Κι] Κριτίαν τε τὸν Καλλαίσχρου καὶ ᾿Αντισϑένην. 
21. ῬΗΠ)ΟΒΤΕ. Υ. Βορἢ. Π 1, 14 [Ηρθγοᾶ68] προσέχειτο μὲν γὰρ πᾶσι τοῖς 

παλαιοῖς, τῶι δὲ Κριτίαι καὶ προσετετήχει καὶ παρήγαγεν αὐτὸν ἐς ἤϑη Ἐλλή- 
γων τέως ἀμελούμενον χαὶ περιορώμενον. 

22. ῬΗΠΟΡ. ἀθ δηΐπια 89, 8 [χὰ ἢ. 28] Κριτίαν εἴτε τὸν ἕνα τῶν τριά- 
χοντα, ὃς καὶ Σωχράτους ἠχροάσατο ἢ χαὶ ἄλλον τινὰ λέγει, οὐδὲν διαφερό- 
μεϑα. φασὶ δὲ χαὶ ἄλλον Κριτίαν γεγονέναι σοφιστήν, οὗ καὶ τὰ φερόμενα 
συγγράμματα εἶναι, ὡς ᾿Αλέξανδρος λέγει" τὸν γὰρ τῶν τριάχοντα μηδὲ γε- 
γραφέναι ἄλλο τι πλὴν Πολιτείας ἐμμέτρους. 

28, ΑΕΙΒ7. ἀθ δπΐπια Α 2. 406) δ ἕτεροι δ᾽ αἷμα [πᾶπ|]. τὴν ψυχὴν εἶναι], 
χκαϑάπερ Κ', τὸ αἰσϑάνεσϑαι ψυχῆς οἰχειότατον ὑπολαμβάνοντες, τοῦτο δ᾽ 

ὑπάρχειν διὰ τὴν τοῦ αἵματος φύσιν. ῬηπΡ». ἀθ δη. ῬτοΟΟπι. 9,19 [ν]. 89, 12] 
Κ. ὃ εἷς τῶν τριάχοντα᾽ αἷμα γὰρ ἔλεγεν εἶναι τὴν ψυχήν. «αἷμα γάρ, φησίν 
[πᾶπ:}. Ἐπηροᾷ. ἔν. 105,8], ἀνθρώποις περικάρδιόν "πε νόημα᾽ [- τ. ἔτ. 8. Βδοὶ.). 

Β. ΡΟΕΤΙΒΟΗΕ ἘΒΑΘΜΈΝΤΕ. 

ἨΗΕΧΑΜΕΤΈΝ. 

1 {1 Βδ0}} ἔν. (1827), 1 Οτπιβίαβ πῇ. ἱγτ. ἢ. 154] Ατη. ΧΙΠ ὑ. 6008 

[ΕτΟ58] ὃν ὁ σοφὸς ὑμνῶν αἰεί ποτε ᾿ἀναχρέων πᾶσίν ἐστιν διὰ στόματος. 
λέγει οὖν περὶ αὐτοῦ καὶ ὃ κράτιστος Κ΄. τάδε" 

τὸν δὲ γυναικείων μελέων πλέξαντα ποτ᾽ ωὠιδὰς 
ἡδὺν ἀναχρείοντα Τέως εἰς Ἐλλάδ᾽ ἀνῆγεν, 
συμποσίων ἐρέϑισμα, γυναικῶν ἠπερόπευμα, 

αὐλῶν ἀντίπαλον, φιλοβάρβιτον, ἡδύν, ἄλυπον. 
οὐ ποτέ σου φιλότης γηράσεται οὔτε ϑανεῖται, 
ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ οἴνωι συμμειγνύμενον κυλίκεσσιν 
παῖς διαπομπεύηι, προπόσεις ἐπὶ δεξιὰ νωμῶν, 
παννυχίδας ϑ8ϑ᾽ ἱερὰς ϑήλεις χοροὶ ἀμφιέπωσιν, 

ὧι 
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Β. ΡΟΕΤΙΞΟΗ͂Ε ΕῊ. 1--. δ61 

πλάστιγξ ϑ᾽ ἡ χαλκοῦ ϑυγάτηρ ἐπ᾿ ἄκραισι χαϑίζηι 
10 χοττάβου ὑψηλαῖς χορυφαῖς Βρομίου ψακάδεσσιν. 

[πὶ Υ. 10 ἰδὲ νἱ6}}. βίαι: χορυφαῖς [6]ο880 ν. ἄχραισι)] τέχμαρ τὰἕ ἰοβθῃ. Ζυμῃ 
Οοροπβίδμαθ νρ]. Β 2. 

ΚΡΙΤΙΟΥ ἘΖ“ΕΓΕΙ͂Λ. 

2 [1 Β., 1 5] Ατῆξν. ϑρίξ. 1 ρ. 288Β Κὶ, δὲ οὕτως [πᾶτη]. τὰ ἐξ ἑχάστης 
πόλεως ἰδιώματα χαταλέγει)" 'κότταβος -- τρόπαιον᾽. καὶ ἐπαινεῖται 
ὄντως ὃ ᾿Αττικὸς χέραμος. ΧΥ͂ 066Β πρῶτον μὲν ἡ τῶν χοττάβων εὕρεσις 
Σικχελική ἐστιν παιδιά, ταύτην πρώτων εὑρόντων Σικελῶν, ὡς Κὶ. φησὶν οἱ 
Καλλαίσχρου ἐν τοῖς ᾿Ελεγείοις διὰ τούτων 'κότταβος -- χαϑιστά- 
μεϑα᾿. 

χότταβος ἐκ Σιχελῆς ἐστι χϑονὸς ἐχπρεπὲς ἔργον, 
ὃν σχοπὸν ἐς λατάγων τόξα καϑιστάμεϑα, 

εἶτα δ᾽ ὄχος Σιχκελὸς κάλλει δαπάνηι τε χράτιστος. 
2 Ἕ ἌἝ 

δ Θεσσαλιχὸς δὲ ϑρόνος, γνίων τρυφερωτάτη ἕδρα" 
εὐναίου δὲ λέχους (ἔξοχα) κάλλος ἔχει 

Μίιλητός τε Χίος τ᾿ ἔναλος πόλις Οἰνοπίωνος. 

Τυρσηνὴ δὲ χρατεῖ χρυσοτυπος φιάλη 
χαὶ πᾶς χαλχὸς ὅτις χοσμεῖ δόμον ἔν τινι χρείαι. 

10 Φοίνικες δ᾽ εὗρον γράμματα λεξίλογα, 

Θήβη δ᾽ ἁρματόεντα δίφρον συνεπήξατο πρώτη, 
φορτηγοὺς δ᾽ ἀκάτους Κᾶρες ἁλὸς ταμίαι. 

τὸν δὲ τροχὸν γαίας τε χαμίνου τ᾿ ἔχγονον εὗρε 
χκλεινότατον χέραμον, χρήσιμον οἰχονόμον, 

1 ἡ τὸ καλὸν Μαραϑῶνι καταστήσασα τρόπαιον. 

8 [38 Β., 10 Μ.)] Μάαιχ, ΤΉΕΒΟΡΟΕ. 46 πηρίγ, ᾿. 19 ηιοίγιεην ἀαοίψιίοι δαα- 

γπείγι, ἱυεπέιε ργιρυϊέιιδ αὖ ΟΥΡΊιδο Ο΄. αϑϑβογὶ. Ὑρὶ. οὔθη 8. 411, 20. 

ΕΙΣ ΧΩ ΚΙΒΙΑΗΝ. 

4 [8 Β., ὃ 1 ἨΗΈΡΗΑΕβυ. 2 (περὶ συνεχφωνήσεως) ἢ δύο βραχεῖαι εἰς 
μίαν βραχεῖαν, ὅπερ ἐν τοῖς ἄλλοις εὑρίσχεται μέτροις ... ἐν δὲ τοῖς ἔπεσι 
σπανίως" ὥσπερ Κ. ἐν τῆι εἰς ᾿Αλχιβιάδην ἐλεγείαι οὐκ ὠιετο ἐγχωρεῖν 
τοῦ ᾿Αλχιβιάδου τὸ ὄνομα᾽ φησὶ γάρ᾽ 

καὶ νῦν Κλεινίου υἱὸν ᾿Αϑηναῖον στεφανωσω 
᾿Αλχιβιάδην νέοισιν ὑμνήσας τρόποις" 

οὐ γάρ πως ἦν τοὔνομ᾽ ἐφαρμόζειν ἐλεγείω τ" 
νῦν δ᾽ ἐν ἰαμβείωι κείσεται οὐκ ἀμέτρως. 

ὅ [4 Β., 6 Ον.] Ριυστ. ΑἸοὶθ. 38 τὸ μὲν οὖν ψήφισμα τῆς καϑόδου προ 
τερον ἐχεχύρωτο Κριτίου τοῦ Καλλαίσχρου γράψαντος, ὡς αὐτὸς ἐν ταῖς 
Ἐλεγείαις πεποίηκεν ὑπομιμνήισχων τὸν ᾿Αλχιβιάδην τῆς χάριτος ἐν τούτοις" 

γνώμη δ᾽ ἣ σε κατήγαγ᾽, ἐγὼ ταύτην ἐν ἅπασιν 
εἶπον καὶ γράψας τοὔργον ἔδρασα τόδε. 

σφραγὶς δ᾽ ἡμετέρης γλώττης ἐπὶ τοϊσόδεσι κεῖται. 
γεὶ. Τμῦο. ὙΠ 91, 83 [Βυῦ]. 411]. 



6608 81. ΚΕΙΤΙΑΒ. Β. ΡΟΕΤΙΒΟΗΒΕ ἘῊ. 6-9. ΕΓΕΟΘΊΕΝ, 

ΠΟΑΙΤΕΙΑ͂Ι ΕΜΜΕΤΡΟΙ. Μεὶ. Α 32. 
ΠΟΑΙΤΕΙΑΛ. ΤΑΚΕσΑΙΜΟΝΙΩΝ. Με εὶ. Β 82 --- 837. 

6 [2 Β., 2 σι] Ατη. Χ 4832 Ὁ προπόσεις δὲ τὰς γινομένας ἐν τοῖς συμι- 
ποσίοις Αὐκεδκεμονίοις οὐχ ἣν ἔϑος ποιεῖν οὐδὲ φιλοτησίας διὰ τούτων πρὸς 

ὅ ἀλλήλους ποιεῖσϑαι. δηλοῖ δὲ ταῦτα Κι. ἐν τοῖς Ἐλεγείοις" 
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4 

καὶ τόδ᾽ ἔϑος Σπάρτηι μελέτημα τε κείμενόν ἔστι 

πίνειν τὴν αὐτὴν οἰνοφόρον χύλιχα, 

μηδ᾽ ἀποδωρεῖσϑαι προπόσεις ὀνομαστὶ λέγοντα, 
μη δ᾽ ἐπὶ δεξιτερὰν χεῖρα χύχλωι ϑιάσου 

Ἀπ Ἂ 1 

ἄγγεα Αυδὴ χεὶρ εὑρ᾽ ᾿Ασιατογενής, 
καὶ προπόσεις ὀρέγειν ἐπὶ δεξιὰ, καὶ προχαλεῖσϑαι 

ἐξονσμακλήδην, ὧι προπιεῖν ἐϑέλει. 
εἶτ᾽ ἀπὸ τοιούτων πόσεων γλώσσας τε λύουσιν 

εἰς αἰσχροὺς μύϑους, σῶμά τ᾿ ἀμαυρότερον 
τεὐχουσιν᾽ πρὸς δ᾽ ὄμμ᾽ ἀχλὺς ἀμβλωπὸς ἐφίζει" 

λῆστις δ᾽ ἐκτέχει μνημοσύνην πραπίδων" 

νοῦς δὲ παρέσφαλται" δμῶες δ᾽ ἀκόλαστον ἔχουσιν 

ἦϑος᾽ ἐπεισπίπτει δ᾽ οἰχοτριβὴς δαπάνη. 
16 οἱ Μαχεδαιμονίων δὲ κόροι πίνουσι τοσοῦτον, 

ὥστε φρέν᾽ εἰς ἱλαρὰν ἐλπίδα πάντας ἄγειν 
εἴς τε φιλοφροσύνην γλῶσσαν μέτριὸν τε γέλωτα" 

τοιαύτη δὲ πόσις σωματί τ᾽ ὠφέλιμος 
γνώμηι τε κτήσει τε' καλῶς ὁ᾽ εἰς ἔργ᾽ ᾿Αφροδίτης 

πρός 8’ ὕπνον ἥρμοσται, τὸν χαμάτων λιμένα, 
πρὸς τὴν τερπνοτάτην τε ϑεῶν ϑνητοῖς Ὑγίειαν, 

καὶ τὴν Εὐσεβίης γείτονα Σωφροσύνην. 
ἑξῆς τε πάλιν φησίν" 

αἱ γὰρ ὑπὲρ τὸ μέτρον κυλίκων προπόσεις παρὰ χρῆμα 
τέρψασαι λυποῦσ᾽ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. 

2ὅ ἡ ΜΠαχεδαιμονίων δὲ δίαιϑ᾽ ὁμαλῶς διάκειται, 
ἔσϑειν καὶ πίνειν σύμμετρα πρὸς τὸ φρονεῖν 

» » καὶ τὸ πονεῖν εἶναι δυνατοὺς" οὐκ ἔστ᾽ ἀπότακχτος 
ἡμέρα οἰνῶσαι σῶμ᾽ ἀμέτροισι πότοις. 

1 [86 Β., 28 Ογ.1 ϑὅσηοι, Εσπιρ. ΗἸρρ. 264 ἑνὸς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἐστιν 
ἀπόφϑεγμα τὸ μηδὲν ἄγαν᾽, ὅπερ ΧΔίλωνι ἀνατιϑέασιν, ὡς Κ. ῬὌιοα.Ι 41 
(8. 5. 8, 28] Οοὔπ Αὐζογηδιηθῃ: 

ἦν Δακεδαιμόνιος Χίλων σοφός, ὃς τάδ᾽ ἔλεξε" 
μηδὲν ἄγαν" χαιρῶι πάντα πρόσεστι καλᾶ. 

8 [Ὁ Β., 3 Ογ] Ῥαστ. Οἴτα. 10 [πδοὴ 5. ὅ84, 4] Κὶ. δὲ τῶν τριάκοντα γενό- 
μενος ἐν τοῖς Ἐλεγείοις εὔχεται" 

πλοῦτον μὲν Σχοπαδῶν, μεγαλοφροσύνην δὲ Κίμωνος, 
νίκας δ᾽ ᾿ἀρχεσίλα τοῦ Μαχεδαιμονίου. 

9 [6 Β., 8 ΟΥ.] 5.1το8. 1 (Πουί!.) 29,11}. Κριτίου" 

ἐχ μελέτης πλείους ἢ φύσεως ἀγαϑοί. 

1 
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ΘΒΑΜΈΝ. 

10. σιτὰ Εσπιριν. Ρ. 135, 388 τούτων [Ὀτϑτηθῃ 468 ἘΓΙΡ] 468] νοϑεύεται 
τρία" Τέννης, Ῥαδάμανϑυς, Πειρίϑους. Μεὶ. 8. 610, 97. ΑΙΒ ϑαϊγσϑοοκ 
ρίο Σίσυφος  ΐησα ΥΥ ΠΑ οΥνϊί. 

ὄ ΤΈΝΝΗΣ. 

11. ἘΡογτι νὸπ Τοπθᾶοβ νρὶ. Κοποη 28 [ᾧὈῬμοῖ, 126 Ρ᾿. 185} 19 Β,]. 
12 [Εσπ. ἔτ. θὁ5, ΤΕ Ρ. ὅ18 Νὰ Κ)] ϑὅτοβ. ΠΙ 2, 16}. Ευριπίδης Τέννηι. 

φεῦ" οὐδὲν δίκαιόν ἐστιν ἐν τῶι νῦν γένει. 

ῬΑἅ“4 Α͂ΝΘΥΣ. 

10 18 [600 Ν] Αντιάττ. ΒΕΚΕ. Ρ. 94, 1 ἐξαιρεῖν ἀντὶ τοῦ ἀφαιρεῖν. Εὐρι- 
πίδης δὲ Ραδαμάνϑυϊ᾽ 

οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς (ὅστις) ἐξαιρήσεται. 
14 [668 Ν.] ΞΚ'τβαβ. Υἱ11 ῥ. 86 Εὐριπίδης . .. ἐν Ραδαμαάνϑυϊ᾽ 

οἱ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοΐδα πρόσχωρον πόλιν. 
18 16 [069 Ν)] ϑὅτο8. Π 8, 12 07. Υ͂ θ64,24Μ.] Εὐριπίδου Ῥαδαμάνϑυϊ' 

ἔρωτες ἡμῖν εἰσὶ παντοῖοι βίου" 
ὁ μὲν γὰρ εὐγένειαν ἱμείρει λαβεῖν, 
τῶι δ᾽ οὐχὶ τούτου φροντίς, ἀλλὰ χρημάτων 
πολλῶν χεκλῆσϑαι βούλεται πάτωρ δόμοις. 

20 ὅ ἄλλωι δ᾽ ἀρέσκει μηδὲν ὑγιὲς ἐχ φρενῶν 
λέγοντι πείϑειν τοὺς πέλας τόλμηι χακῆι. 
οἱ δ᾽ αἰσχρὰ κέρδη πρόσϑε τοῦ χαλοῦ βροτῶν 
ζητοῖϊσιν' οὕτω βίοτος ἀνθρώπων πλάνη. 
ἐγὼ δὲ τούτων οὐδενὸς χρήιζω τυχεῖν, 

20 10 δόξαν (δὲ) βουλοίμην ἂν εὐκλείας ἔχειν. 

ΠΕΙΡΙΘΟΥΣ. 

16. ἀβεϑοι. ΟΟπκιντη. ὙΠ 1812 Υ7 412. [πδοὴ ὅθ Ἐδϑβυηρ ἀ08 γ δέϊο. ρτ. 
1067, 4022 πὰ Εδβοου. 1--ΠῚ 101, 261)} ζὰρΟ ΗΈπμΜοΟσ. ΠΠ 449, 8 ϑροηρ. (χαὶ Εὐρι- 
πίδης ᾿ Ζεὺς, ὡς λέλεχται᾽ ἀναφορώ, τῆς ἀληϑείας ὑὕπο᾽ βεβαίωσις): 

80 οὗτος ὁ στίχος ἐν τῶι λεγομένωι Πειρίϑωι κεῖται. ἔστι δὲ ἡ ὑπόϑεσις τοι- 
αὐτη᾿ Πειρίϑους ἐπὶ τῆι Περσεφόνης μνηστείαι εἰς “Αιδον καταβὰς τιμωρίας 
ἔτυχε τῆς πρεπούσης" αὐτὸς γὰρ ἐπὶ πέτρας ἀκινήτωι χαϑέδραι πεδηϑεὶς δρα- 
χόντων ἐφρουρεῖτο χάσμασιν, Θησεὺς δὲ τὸν φίλον ἐγκαταλιπεῖν αἰσχρὸν 
ἡγούμενος βίον εἶχε [1]. ἑχὼν εἵλετο] τὴν ἐν Ἅλιδου ζωήν. ἐπὶ δὲ τὸν Κέρβε- 

86 ρον Ἡραχλῆς ἀποσταλεὶς ὑπὸ Εὐρυσϑέως τοῦ μὲν ϑηρίου βίαι περιεγένετο, 
τοὺς δὲ περὶ Θησέα χάριτι τῶν χϑονίων ϑεῶν τῆς παρούσης ἀνάγχης ἐξέλυσεν 
χαὶ τὸν ἀνϑιστάμενον χειρωσάμενος καὶ παρὰ ϑεῶν χάριν λαβὼν καὶ δυστυ- 
χοῦντας ἐλεήσας φίλους. εἰσάγεται οὖν ἐν τούτωι τῶι δράματι Αἰαχὸς πρὸς 
Ἡρακλέα λέγων" 

40 ἔα, τί χρῆμα; δέρχκομαι σπουδῆι τινα 
δεῦρ᾽ ἐγχονοῦντα χαὶ μάλ᾽ εὐτόλμωι φρενί. 
εἰπεῖν δίχαιον, ὦ ξέν(ε), ὅστις ὧν τόπους 

Α εἰς τούσδε χρίμπτηι καὶ καϑ᾽ ἥντιν᾽ αἰτίαν. 
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εἶτα Ἡρακλῆς πρὸς αὐτὸν [Β 11, Νδυοκ ΕἼ ῥ. 541, Επγ. ἔτ. 591]: 
5 ἐμοὶ πατρὶς μὲν Ἄργος, ὄνομα δ᾽ Ἡραχλῆς, 
ϑεῶν δὲ πάντων πατρὸς ἐξέφυν Διός. 
ἐμῆι γὰρ ἦλϑε μητρὶ κεδνὸν εἰς λέχος 
Ζεύς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο. 
ἥχω δὲ δεῦρο πρὸς βίαν ΒΕὐρυσϑέως. 

11 [11 Β., Επτ, ἔν. 592 Ν) Ατηξν. ΧΙ 496. πλημοχόη] χρῶνται δὲ αὐτῶι 
ἐν ᾿Ελευσῖνι τῆι τελευταίαι τῶν μυστηρίων ἡμέραι, ἣν καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ προσαγο- 
ρεύουσι Πλημοχόας. .. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ ὁ τὸν Πειρίϑουν γράψας εἴτε 
Κριτίας ἐστὶν ὁ τύραννος ἢ Εὐριπίδης λέγων οὕτως [Οοτ ἄδτ οἰσθαβὶ- 
πἰβοῖθη Μγβίρῃ }" 

ἵνα πλημοχόας τασδ᾽ εἰς χϑόνιον 
χάσμ᾽ εὐφήμως προχέωμεν. 

18 [16 Β., 894. Ν)]) σιξμ. ὅπ. Υ 31 ῥ. 661}. περὶ τούτων [(ποπιθῖπι -ς 
Ζοάΐδκοβ, Οῃγοῃο8)] οἶμαι καὶ ἡ τραγωιδία φυσιολογοῦσά φησιν" 

ἀκάμας τε χρόνος περὶ γ᾽ ἀενάωι 
ῥεύματι πλήρης φοιτᾶι τέκτων 
αὐτὸς ἑαυτόν, δίδυμοί τ᾿ ἄρχτοι 
ταῖς ὠκυπλάνοις πτερύγων ῥιπαῖς 

δ τὸν ᾿Ατλάντειον τηροῦσι πόλον. 
Ἄτλας δὲ ὁ μὴ πάσχων πόλος δύναται μὲν εἶναι χαὶ ἡ ἄπλανὴης σφαῖρα, 

βέλτιον δὲ ἴσως αἰῶνα ἀχίνητον νοεῖσϑαι. αὶ. ϑσῆοι. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. Αν. 119. 
19 [15 Β., 893 Ν] “-- - 115 Ρ. ΤΡ. ἐν δὲ τῶι Πειρίϑωι δράματι 

ὃ αὐτὸς [ΕπτὶρΡ.] χαὶ τάδε τραγωιδεῖ" 

σὲ τὸν αὐτοφυῆ, τὸν ἐν αἰϑερίωι 
δύμβωι πάντων φύσιν ἐμπλέξανϑ᾽, 
ὃν περὶ μὲν φῶς, περὶ δ᾽ ὀρφναία 
νὺξ αἰολόχρως ἀχριτός τ᾿ ἄστρων 

ὅ ὄχλος ἐνδελεχῶς ἀμφιχορεύει. 
20 [10 Β., 595 Ν) Ῥιστ. 6 διηΐο. τηὰϊι. 1 Ρ. 966 ἔνιοι τῶν φίλων οὐδὲν 

ἀπολαύσαντες εὐτυχούντων συναπόλλυνται δυστυχοῦσι. χαὶ τοῦτο μάλιστα 
πάσχουσιν οἱ φιλόσοφοι χαὶ χαρίεντες, ὡς Θησεὺς τῶι Πειρίϑωι κολαζομένωι 
καὶ δεδεμένωι 

αἰδοῦς ἀχαλχεύτοισιν ἔζευκται πέδαις. 
21 [13 Β., 698 Ν] ϑὅ.τοβ. Π 8, ΑὟΥ. Εὐριπίδον Πειρίϑωι" 

ὁ πρῶτος εἰπὼν οὐκ ἀγυμνάστωι φρενί 
ἔρριψεν, ὅστις τονδ᾽ ἐχαίνισεν λόγον, 
ὡς τοῖσιν εὖ φρονοῦσι συμμαχεῖ τύχη. 

22 [12 Β., ὅ91 Ν] --- ΠῚ 317, 16 Η. Πειρίϑου᾽" 

τρόπος δὲ χρηστὸς ἀσφαλέστερος νόμου" 
τὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν διατρέψαι ποτέ 
δήτωρ δύναιτο, τὸν δ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 
λόγοις ταράσσων πολλάκις λυμαίνεται. 

δῷ [14 Β., 896 Ν] --- ΤΥ 121,24Μ Εὐριπίδου Πειρίϑωι" 

οὐκ οὖν τὸ μὴ ζῆν κρεῖσσόν ἐστ᾽ ἢ ζῆν καχῶς; 
Ὧ, Αὑβ ἄθπ) ΡοἰτιΠ 008 βίαπητηθη πδοὴ ΥΥ οἰ οἶκον Ἐπγ. ἔτ. ἱπο. 806 φήμη τὸν 

ἐσθλὸν χἀν μυχοῖς δείχνυσι γῆς, 986 οὔχ᾽ ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἔμπνουν ᾿Αἰδης μ᾽ ἐδέξατο, 
πϑοὴ ΥΥΠἸαπιονὶι 964 [5. ΟΌοη 5. 811, 20]. 
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ΣΙΣΥΦΟΣ ΣΑΤΥΡΙ͂ΚΟΣ. 

Εΐπ αἰ ομπαπιῖροβ βαίνγαάγαπια ἀθδ᾽ Επιτρ  ἀ68 (δαΐροῦπ γί 415) 61 ΑἘΕτ,. 

Υ. εὐ ὺ 
οὗ (9 Β., 1 Ὁ. 1710 Ν1] βέχυ ΙΧ ὅ4 χαὶ Κι. δὲ εἷς τῶν ἐν ᾿Αϑήναις τυραν- 

νησάντων δοχεῖ ἐχ τοῦ τάγματος τῶν ἀϑέων ὑπάρχειν φάμενος, ὅτι οἱ πα- 

λαιοὶ νομοϑέται ἐπίσκοπόν τινα τῶν ἀνϑρωπίνων κατορϑωμάτων καὶ ἅμαρ- 

τημάτων ἔπλασαν τὸν ϑεὸν ὑπὲρ τοῦ μηδένα λάϑραι τὸν πλησίον ἀδικεῖν, 

εὐλαβούμενον τὴν ὑπὸ τῶν ϑεῶν τιμωρίαν. ἔχει δὲ παρ᾽ αὐτῶι τὸ ῥητὸν 

οὕτως" “ἦν -- γένος. ΔΕτ.ΙΤ, 2 (0. 298] χαὶ Εὐριπίδης δὲ ὁ τραγωιδοποιὸς 

ἀποχαλύψασϑαι μὲν οὐκ ἠϑέλησε δεδοικὼς τὸν Ἄρειον πάγον, ἐνέφηνε δὲ 

τοῦτον τὸν τρόπον" τὸν γὰρ Σί συφον εἰσήγαγε προστάτην ταύτης τῆς δόξης 

χαὶ συνηγόρησεν αὐτοῦ ταΐτηι τῆι γνώμηι" “ἣν γὰρ χρόνος, φησίν, ὅτ᾽ -- 

υπηρέτης [1.. 2]. ἔπειτά φησι τὴν ἀνομίαν. λυϑῆναι νόμων εἰσαγωγῆι" ἐπεὶ 

γὰρ ὃ νόμος τὰ φανερὰ τῶν ἀδικημάτων εἴργειν ἠδύνατο, χρύφα δὲ ἠδίκουν 

πολλοί, τότε τις σοφὸς ἀνὴρ ἐπέστησεν, ὡς δεῖ ψευδεῖ λόγωι τυφλῶσαι τὴν 

ἀλήϑειαν χαὶ πεῖσαι τοὺς ἀνϑρώπους, ὡς ἔστι ---βίωι, ὃς ταῦτ᾽ ἀκούει 

καὶ βλέπει φρονεῖ τ᾽ ἄγαν᾽ [11. 18]. ΔεΕτ. [6,17 [Ὁ. 294] ὅϑεν καὶ Εὐρι- 

πίδης φησί" τὸ τ᾽ ἀστερωπὸν οὐρανοῦ σέλας χρόνου -- σοφοῦ" [88. 34]. 

ἦν χρόνος, ὅτ᾽ ἦν ἄτακτος ἀνθρώπων βίος 

καὶ ϑηριώδης ἰσχύος ϑ᾽ ὑπηρέτης, 

ὅτ᾽ οὐδὲν ἦὦϑλον οὔτε τοῖς ἐσϑλοῖσιν ἦν 

οὔτ᾽ αὖ κόλασμα τοῖς χακοῖς ἐγίγνετο. 

ὅ χάπειτά μοι δοχοῦσιν ἄνϑρωποι νόμους 

ϑέσϑαι κολαστάς, ἵνα δίκη τύραννος ἢ: 

(ὁμῶς ἁπάντων) τήν 8᾽ ὕβριν δούλην ἔχηι" 

ἐξημιοῦτο δ᾽ εἴ τις ἐξαμαρτάνοι. 

ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀμφανῆ μὲν οἱ νόμοι 

10 ἀπεῖργον αὐτοὺς ἔργα μὴ πράσσειν βίαι, 
λάϑραι δ᾽ ἔπρασσον, τηνικαῦτα μοι δοκεῖ 

{ςπρῶτον) πυκνός τις καὶ σοφὸς γνώμην ἀνήρ [γνῶναι) 

(ϑε ὧν) δέος ϑνητοῖσιν ἐξευρεῖν, ὅπως 

εἴη τι δεῖμα τοῖς κακοῖσι, κἂν λάϑραι 

18 πράσσωσιν ἢ λέγωσιν ἢ φρονῶσί {τι}. 

ἐντεῦϑεν οὖν τὸ ϑεῖον εἰσηγήσατο, 
ὡς ἔστι δαίμων ἀφϑίτωι ϑάλλων βίωι, 

νόωι τ᾽ ἀχούων καὶ βλέπων, φρονῶν τ᾽ ἄγαν 

προσέχων τε ταῦτα, καὶ φύσιν ϑείαν φορῶν, 

20 ὃς πᾶν τὸ λεχϑὲν ἐν βροτοῖς ἀχούσεται, 

(τὸ) δρώμενον δὲ πᾶν ἰδεῖν δυνήσεται. 

ἐὰν δὲ σὺν σιγῆιτι βουλεύηις κακόν. 

τοῦτ᾽ οὐχὶ λήσει τοὺς ϑεούς" τὸ γὰρ φρονοῦν 

(ἄγαν ἔνεστι. τοὐσδε τοὺς λόγους λέγων 

2Ὁ διδαγμάτων ἥδιστον εἰσηγήσατο 

ψεύδει καλύψας τὴν ἀλήϑειαν λόγωι. 

ναίειν δ᾽ ἔφασκε τοὺς ϑεοὺς ἐνταῦϑ᾽, ἵνα 

μάλιστ᾽ ἂν ἐξέπληξεν ἀνϑρώπους λέγων, 

ὅϑεν περ ἔγνω τοὺς φόβους ὄντας βροτοῖς 
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90 χαὶ τὰς ὀνήσεις τῶι ταλαιπώρωι βίωι, 

ἐχ τῆς ὕπερϑε περιφορᾶς, ἵν᾽ ἀστραπάς 
κατεῖδεν οὔσας, δεινὰ δὲ χκτυπήματα 
βροντῆς, τὸ τ᾽ ἀστερωπὸν οὐρανοῦ ὁέμας, 
χρόνου καλὸν ποίχιλμα, τέχτονος σοφοῦ, 

8ὅ ὅϑεν τε λαμπρὸς ἀστέρος στείχει μύδρος, 
ὅ 8’ ὑγρὸς εἰς γῆν ὄμβρος ἐχπορεύεται. 
τοίους δὲ περιέσεισεν ἀνθρώποις φόβους, 
δι᾿ οὺς καλῶς τε τῶι λόγωι χατὠώικισεν 

τὸν δαίμο ν᾿ (οὗτος) κἀν πρέποντι χωρίωι, 
40 τὴν ἀνομίαν τε τοῖς νόμοις κατέσβεσεν. 

καὶ ὀλίγα προσδιελϑὼν ἐπιφέρει 

οὕτω δὲ πρῶτον οἴομαι πεῖσαί τινα 
ϑνητοὺς νομίζειν δαιμόνων εἶναι γένος. 

ΑΒ ὑὉΝΒΕΒΤΙΜΜΤΕΝ ΘΒΑΜΕΝ. 

20 [22 Β., 2 ΝῚ ΚΤΟΒ. 1 8,11 (48 [μοπιπιδὶ Κριτίου βιοιμῦ ἔλ]βο Ὀδθὶ ἢ. 10]: 
μετὰ τὴν σκιὰν τάχιστα γηράσκει χρόνος. 

21 [20 Β., 8 Ν} ϑτο8. [Π|14, 2Ηῆρῃ8. Ἀ,---ου. 

δύεὶς δὲ τοῖς φίλοισι πάντα πρὸς χάριν 
πράσσων ὁμιλεῖ, τὴν παραυτίχ᾽ ἡδονήν 
ἔχϑραν χαϑίστησ᾽ εἰς τὸν ὕστερον χρόνον. 

ΦΆ [19 Β΄, 4 Ν] -- -- 28,1 Κ--ου. 
δεινὸν δ᾽ ὅταν τις μὴ φρονῶν δοκῆι φρονεῖν. 

29 (21 Β., 5 Ν1] -- ΙΥ͂ 97, 10 Μοίη. Ἀ---ου. 
σοφῆς δὲ πενίας σκαιότητα πλουσίαν 
κρεῖσσον σὐνοιχόν ἐστιν ἐν δόμοις ἔχειν. 

ΡΒΟΒΑΙΒΟΗΕ ΕΒΑΘΜΕΝΤΕ. 

{«ΠΟΑΜΙΤΕΙΑΓ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ). 
80. ΗΪΘΓΠΘΥ ρομῦτοι νϑυτη ἘΠ] οἢ ἔν. δ8--- 78. 

ΠΟΑΙΤΕΙΑἁΑ͂ ΘΕΤΤΑ͂.ΦΏΝ. 

81 (80 ΒΔ, 1 ΜΏ)οΣ ΕῊΘ. Π 69) Ατηξν. ΧΙΥ͂ 608 ᾺΑ ἰνεὶ. ΧΠ 521 ΑἹ] 

“ὁμολογοῦνται δ᾽ οἱ Θετταλοὶ πολυτελέστατοι τῶν Ἑλλήνων γε- 
γενῆσϑαι περί τε τὰς ἐσθῆτας καὶ τὴν δίαιταν" ὅπερ αὐτοῖς 
αἴτιον ἐγένετο χαὶ τοῦ κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπαγαγεῖν τοὺς Πέρ- 
σας, ἐζηλωκόσι τὴν τούτων τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν. ἵστορεϊ δὲ 
περὶ τῆς πολυτελείας αὐτῶν καὶ Κι ἐν τῆι Ποτιτείαι αὐτῶν. 

ΠΟΜΙΤΕΙΑ͂ ΑΚΕσΟΑΙΜΟΝΙΩΝ. 
γεὶ. Χεν. Ηδ]]. Π 8, 84 [Ερᾶθ ἀο8 Κυδβ βοροθ ΤΉΘΓΑΠΊΘΠ65)] χαλλέστη 

μὲν γὰρ δήπου δοκεῖ πολιτεία εἶναι ἡ “αχεδαιμονίων. 8. Β. θ. 1. 
82. [28 ΒΟΉ, 1 Μὕ]ον ΕῊΘ Π 68] Οτεμ. ϑῖυ. ΥἹ 9 Ρ. 141}. πάλιν Εὐρι- 

πίδου ποιήσαντος “ἐκ γὰρ πατρὸς χαὶ μητρὸς ἐχπονουμένων σκληρὰς διαίτας 
οἱ γόνοι βελτίονες᾽ [{τ. δ25, 4. ὅ], Κ. γράφει" 

ἄρχομαι δέτοι ἀπὸ γενετῆς ἀνϑρώπον'᾽ πῶς ἂν βέλτιστος 
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τὸ σῶμα γένοιτο χαὶ ἰσχυρότατος; εἰ ὃ φυτεύων γυμνάξοιτο καὶ 
ἐσθίοι ἐρρωμένως καὶ ταλαιπωροίη τὸ σῶμα" καὶ ἣ μήτηρ τοῦ 
παιδίου τοῦ μέλλοντος ἔσεσϑαι ἰσχύοι τὸ σῶμα καὶ γυμνάζοιτο. 
γε. Χεν. τ. Ρ. 1.86. 1,4. Ῥιστ. ΧΚγο. 14. ΡΗΠΟΒΤΕ. ΕΎτηη. 28. 8.0 1. 

83. 124 Β,, 2 Μ] ΑἸΉΕΝ. ΧΙ 4683 Εὶ τρόποι εἰσὶ πόσεων χατὰ πόλεις ἴδιοι, 
ὡς Κ. παρίστησιν ἐν τῆι Πακεδαιμονίων Πολιτείαι διὰ τούτων" “ὁ μὲν 

Χῖος καὶ Θάσιος ἐχ μεγάλων κυλίχων ἐπὶ δεξιὰ, ὃ δ᾽ ᾿Αττιχὸς ἐκ 
μικρῶν ἐπὶ δεξιὰ, ὃ δὲ Θετταλιχὸς ἐχπώματα προπίνει ὅτωι ἂν 
βούλωνται μεγάλα. Μαχεδαιμόνιοι δὲ τὴν παρ᾽ αὑτῶι ἕχαστος 
πίνει, ὃ δὲ παῖς ὃ οἰνοχόος (ἐπιχεῖ) ὅσον ἂν ἀποπίηι. 

84 [25 Β., 8Μ] -- --- 4838 Κριτίας δ᾽ ἐν Δαχκεδαιμονίων πολι- 
τείαι γράφει οὕτως" χωρὶς δὲ τούτων τὰ σμικρότατα ἐς τὴν δίαι- 
ταν, ὑποδήματα ἄριστα Δακωνιχὰ {(χαὶ) ἱμάτια φορεῖν ἥδιστα 
καὶ χρησιμώτατα᾽ κώϑων ΜΠαχωνικὸς ἔχπωμα ἐπιτηδειότατον εἰς 
στρατείαν καὶ εὐφορώτατον ἐν γυλιῶτ" οὗ δὲ ἕνεχα στρατιωτικόν, 

{(δηλώσω" στρατιώτηι) πολλάκις ἀνάγκη ὕδωρ πίνειν οὐκχαϑαρόν. 

πρῶτον μὲν οὐντὸ μὲ λίαν κατάδηλον εἶναι τὸ πόμα" εἶτα ἄμβω- 

νας ὃ κώϑων ἔχων ὑπολείπει τὸ οὐ καϑαρὸν ἐν αὑτῶι Ῥυστ. ἴ,γο. 9 
[26 Β.] διὸ χαὶ τὰ πρόχειρα τῶν σχευῶν καὶ ἀναγχαῖα ταῦτα, κχλιντῆρες καὶ 
δίφροι καὶ τράπεζαι, βέλτιστα παρ᾽ αὐτοῖς ἐδημιουργεῖτο, χαὶ κώϑων ὁ Δα- 
κωνικὸς εὐδοκίμει μάλιστα πρὸς τὰς στρατείας, ὡς φησι Κ΄" τὰ γὰρ ἀναγ- 
καίως πινόμενα τῶν ὑδάτων καὶ δυσωποῦντα τὴν ὄψιν ἀπεχρύπτετο τῆι χρόαι, 
καὶ τοῦ ϑολεροῦ προσχόπτοντος ἐντὸς καὶ προσισχομένου τοῖς ἄμβωσι καϑα- 
ρώτερον ἐπλησίαζε τῶι στόματι τὸ πινόμενον. Ῥοια,. 191] χώϑων “ακω- 
γνικὸν [πᾶτη]. ἔχπωμα]᾽ τοῦ δὲ χώϑωνος αἱ ἑχατέρωϑεν πλευραὶ ὥσπερ καὶ τῆς 
χύτρας ἄμβωνες καλοῦνται. 8. ῬΗοτ. χώϑων. 

8ῦ [28 Β., ὅ Μ)] Ατηξν. ΧΙ 486Ε. Καὶ. τε ἐν τῆι Μαχεδαιμονίων 

Πολιτείαι" κλίνη Μιλησιουργὴς καὶ δίφρος Μιλησιουργής, κλίνη 
Χιουργὴς καὶ τράπεζα [χρούπεζα Καῖθεὶ νρ]. ῬΟ]]. ὙΠ 93 ἔμβαϑρα Ῥη- 
νιουργῆ] Ῥηνειοεργής. ΗΔΈΡΟΟΕ. “Δυχιουργεῖς (μδο ἢ Οἴπθῖη Ῥιαγηποβοϊαθ" 
ἀγνοεῖν δὲ ἔοικεν ὃ γραμματικός, ὅτι τὸν τοιοῦτον σχηματισμὸν ἀπὸ κυρίων 
ὀνομάτων οὐχ ἄν τις εὕροι γινόμενον, μᾶλλον δὲ ἀπὸ πόλεων καὶ ἐϑνῶν" 

᾿χλίνη Μιλησιουργής Κι. φησὶν ἐν Μακεδαιμονίων πολιτείαι. 

86 [29 Β., ὁ Μ] ἘΕὕβτάτη. Ζζὰ 8 816 Ρ. 1001, 2 [48 ϑυοίοη Περὶ παι- 
διῶν ἢ] καὶ ἣν ἔϑος παλαιὸν οὕτω παίζειν καὶ ἐπεχωρίαζε, φασί, “αχεδαιμονίοις 
ἀγὼν τὰ σφαιρομάχια. - σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ὀρχήσεως εἶδος ἦν καὶ ἡ τοι- 
αὑτη διὰ σφαίρας ἐν 51} ὡς δηλοῖ καὶ ὁ οὕτω γράψας" ϑερμαῦστρὶς ὄρχησις 

διὰ ποδῶν σύντονος. φησὶ γοῦν Κι. οὕτω ᾿ἀναπηδήσαντες εἰς ὕψος πρὸ 
τοῦ κατενεχϑῆναι ἐπὶ γῆν παραλλαγὰς πολλὰς τοῖς ποσὶν ἐποί- 
ουν, ὃ δὴ ϑερμαῦστρίζειν ἔλεγον. αὶ. Ατηξν. ΧΙΨΥ͂ 629 Ὁ. 

871 [0] 18κΝ. 46 βοιν. 1 81 Εοῖβκ. [Εδγβίογ ῬΏΪ]Ο]. 69, 400] οἱ “ακχεδαι- 

μόνιοι οἱ χατὰ τῶν εἱλώτων ἐξουσίαν σφίσιν αὐτοῖς ἀνοίγοντες φόνου, καὶ 
περὶ ὧν Κι. φησίν, ὡς μάλιστα δοῦλοί τε ἐν Μακχεδαίμονι καὶ ἐλεύ- 
ϑεροι. τί δ᾽ ἀλλο γε ἢ ὅπερ αὐτὸς ὃ Κ. φησίν, ὡς ἀπιστίας εἵνεκα τῆς 
πρὸς τους εἵλωτας τούτους ἐξαιρεῖ μὲν Σπαρτιάτης οἴχοι τῆς 
ἀσπίδος τὸν πόρπακα. τοῦτο δὲ οὐχ ἔχων ἐπὶ τῆς στρατείας 
ποιεῖν διὰ τὸ δεῖν πολλάκις ὀξύτητος, τὸ δόρυ ἔχων ἀεὶ περιέρ- 
χεται, ὡςχρείττωνγε ταύτηι τοῦ εἵλωτος ἐσόμενος, ἣν ἀπὸ μόνης 
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νεωτερίζηι τῆς ἀσπίδος. μεμηχάνηνται δὴ καὶ χλεῖδας, ἅς οἴον- 
ται τῆς παρ᾽ ἐκείνων ἐπιβουλῆς ἰσχυροτέρας εἶναι ἰνρὶ. Ατῖβι. 
ΤἬΘΒΙΠΟΡΙ. 421]. ταυτὶ δ᾽ ἂν εἴη συνοικούντων. τε φόβωι καὶ μηδ᾽ ἀναπνεῖν 
ἐωμένων ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐλπίσι δεινῶν. οὗς οὖν ἀριστοποιουμένους καὶ καϑ- 
εὐδοντας καὶ ἐπ᾿ ἄλλο τι βαδίξοντας τὸ δεῖμα τῶν ὁπλιτῶν []Ἰ. οἰκετῶν) 
ὁπλίζει, πῶς ἂν οὗτοί γε, ὦ παῖ Καλλαίσχρου, καϑαρᾶς ἀπολαύσειαν τῆς 
ἐλευϑερίας, οἷς ἐπέϑεντο μὲν μετὰ τοῦ Ποσειδῶνος [Εγάθθθοα ἰπ ϑραγέβ, 465] 

οἱ δοῦλοι, δεῖγμα δὲ ἐξενηνόχεσαν, ὡς ἐν ὁμοίοις καιροῖς ὅμοια δὁράσουσε». 
ὥσπερ οὖν οἱ βασιλεῖς αὐτοῖς οὐ μάλα ἦσαν ἐλεύϑεροι τοῖς ἐφόροις δεδομένου 
ὁῆσαί τε βασιλέα καὶ χτεῖναι, οὕτω σύμπαντες οἱ Σπαρτιᾶται τὴν ἐλευϑερίαν 
ἀφήιρηντο συζῶντες ἔχϑει τῶι παρὰ τῶν οἰχετῶν. 

ΑΒ ὈΝΒΕΒΘΤΙΜΜΤΕΒ ΠΟΑ.ΊΤΕΙ͂(«. 

85. [Β Ρ. 89) Ῥοχχ ΥΠ ὅ9 τὰς δὲ ἀναξυρίδας χαὶ σχελέας καλοῦσε»" 
τὸ μὲν ὄνομα καὶ παρὰ Κριτίαι ἔστιν ἐν ταῖς Πολιτείαις. 

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ 548... 

89 [398] ΟΑ1, οοιμμηθπί. ἰῃ Ηΐρροοῦ. 46 οὗδο. 1 1 (ἃ χαὶ τῆι ὄψει καὲ 
τῆι ἁφῆι καὶ τῆι ἀχοῆε καὶ τῆι ῥινὶ καὶ τῆι γλώσσηι καὶ τῆι γνώμηι ἔστιν 
«ἰσϑέσϑαι) ΧΥΠΙῚ Β 654 Κὔμη. ἔστι δὲ ἡ τοιαύτη ἐξήγησις τοῦ σημαινομένου 

(πᾶπη]. τοῦ αἰσϑέσϑαι] Στωιχὴ [σημξζ στωικοῦ Ῥ, νεῖ. 8. 558, 6]. διὸ χαὶ (ὃ) 
τοῦ Κοΐντου μαϑητὴς Αἰφικιανὸς ἴ φιχιανὸς Ῥ νρὶ]. ΜΆΠοΣ 6]. Βογ. τη. ΠΡ. υχ ΓΡῚ 
αὐτὴν προσήκατο τὴν Στωιχὴν ἀσπαζόμενος φιλοσοφίαν... θδὅδ, 1 συγχκεχρῆ- 
σϑαι γάρ φησι τῆι' τοῦ αἰσϑέσϑαι᾽ φωνῆι τὸν Ἱπποχράτην κατὰ τῆς ᾿γνωμης᾽... 
θ6ὅθ, 2 μέμνηται δὲ καὶ περὶ τοῦ τῆς ἱγνώμης᾽ ὀνόματος εἰπὼν ὡς ἐπὶ τῶν 
παλαιῶν ἐν ἴσωι τῶι τῆς ᾿διανοίας᾽ εἴτε καὶ ᾿ἐννοήσεως᾽ ἐλέγετο. πολλῶν οὖν 
ὄντων εἰς τοῦτο μαρτυριῶν ὀλίγα παραϑήσομαι. 

Κ. μὲν ἐν τῶι πρώτωι ᾿Αφορισμῶι τάδε γράφει" “μήτε ἃ τῶι 
ἄλλωι σώματι αἰσϑάνεται μηδὲ ἃ τῆι γνώμηι γιγνώσχει" 

καὶ πάλιν᾽ 'γιγνώσκουσιν οἱ ἄνϑρωποι εἰϑισμένοι ὑγιαίνειν 
τῆι γνώμηι. [ἐθϑισμὴ (ε ἀὰβ εἰ) υγεαιν' Ῥ: εἴ τις μὲν ὑγιαίνει Μα]5.} 

ΟἸἼΙΆΙΩΝ 18. 
40 40 Β] Αι... 8. 0. [πϑ}! γνώμηι Ζ. 29) καὶ ἐν Ὁμιλιῶν προτέρω" εἰ 

δ᾽ αὐτὸς ἀσχήσειας, ὅπως γνώμηι ἔσηιἱκανός, ἥκιστα ἂν οὕτως, ὑπ᾽ 

αὐτῶν [ἡ]. τῶν αἰσϑήσεων)] ἂν ἀδικηϑείης᾽ [γνωμηισῆικαν --- ὑπαῦ ἂν 

ἀδικῇ ΡῚ χαὶ πολλάχις ἐν τῶι αὐτῶι" καὶ ἐν τῶι δευτέρωι [γ΄ τὸ ΡῚ τῶν 

Ὁμιλιῶν ἀντιδιαιρῶν ταῖς αἰσϑήσεσι τὴν γνώμην πολλάχις εἴρηχεν ὥσπερ 

καὶ ὃ ᾿Αντιφῶν κτλ. [{τ- 1]. 
41 [0] ΗΈπον. π. μον. λέξ. Ῥ. 40, 14 τὸ δὲ παρὰ Κριτίαι ἐν ταῖς Ὁμι- 

λίαις “ὀρσότης᾽ ἀντὶ τοῦ δρμή παράσημον. 

ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΩΤΟΣ ἢ ΕΡΩΤΩΝ. 

42 (851 Β] Ὅσα, Ιοχ. Ηΐρροογ. ΧΙΧ 94Κ. (χα Ερἰᾷ. 1Π117,11 {1 1841, 

γυνὴ δυσήνιος) δυσανίης: Κ. ἐν τῶι Περὲ φύσεως ἔρωτος ἢ, ἀρετῶν 

[ἐρώτων ἘῪΔ:2) οὕτως ἐξηγεῖται τοὔνομα" ἱδυσανίης δέ ἐστιν, ὅστις ἐπὶ 
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τοῖς σμιχροῖς ἀνιᾶται, χαὶ ἐπὶ τοῖς μεγάλοις μᾶλλον ἢ οἱ ἄλλοι 
ἄνϑρωποι ἢ πλείω χρόνον» 1. δυσάνιος νεῖ. Βλβροσπ. δυσάνιος 
᾿Αντιφῶν (ἔτ. 89]: ὁ ἐπὶ παντὶ ἀνιώμενος, κἂν μιχρὸν καὶ εὐκαταφρόνητον ἤι. 

καὶ Ἱπποχράτης ἐχρήσατο που τῶι ὀνόματι καὶ Μένανδρος [808 Κὶ1. 

ΦΦΗΜΗΓΟΡΙΚΑ.Α͂ ΠΡΟΟΙΜΙΑ͂. 

48. Βενοο. ἃ, ἰά. Π 415, 21 3ῃ». οὔδῃ 8. δθ6, 10. 

ΑΒ ὈΝΒΕΒΞΤΙΜΜΤῈΝ ῬΕΟΒΑΒΟΗΒΙΕΤΕΝ. 

44 [835 Β,, 12 ΜῚ ΔΕ. Υ. ΗῸ Χ 18 αἰτιᾶται Κ' ̓ Αρχίλοχον, ὅτι χάκχιστα 
ἑαυτὸν εἶπεν. “εἰ γὰρ μή, φησίν, ἐχεῖνος τοιαύτην δόξαν ὑπὲρ ἑξαυ- 
τοῦ εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐξήνεγκεν, οὐκ ἂν ἐπυθϑόμεϑα ἡμεῖς οὔτε 

ὅτι Ἐνιποῦς υἱὸς ἦν τῆς δούλης οὔὐϑ᾽ ὅτι χαταλιπὼν Πάρον διὰ 

πενίαν καὶ ἀπορίαν ἦλϑεν εἰς Θάσον οὐϑ᾽ ὅτι ἐλϑὼν τοῖς ἐν- 
ταῦϑα ἐχϑρὸς ἐγένετο οὐδὲ μὴν ὅτι ὁμοίως τοὺς φίλους καὶ τοὺς 
ἐχϑροὺς κακῶς ἔλεγε. πρὸς δὲ τούτοις, ἢ δ᾽ ὅς, οὔτε ὅτι μοιχὸς 
ἦν, ἤιδειμεν ἄν, εἴ μὴ παρ᾽ αὐτοῦ μαϑόντες, οὔτε ὅτι λάγνος καὶ 

ὑβριστής, καὶ τὸ ἔτι τούτων αἴσχιστον, ὅτιτὴν ἀσπίδα ἀπέβαλεν. 

οὐκ ἀγαϑὸς ἄρα ἣν ὁ ᾿Αρχίλοχος μάρτυς ἑαυτῶι τοιοῦτον χλέος 
ἀπολιπὼν καὶ τοιαύτην ἑαυτῶι φήμην᾽. ταῦτα οὐκ ἐγὼ ᾿Αρχίλοχον 
αἰτιῶμαι, ἀλλὰ Κα. 

40 [31 Β., 83Μ1] -- --- ΧΊΤ λέγει Κι Θεμιστοχλέα τὸν Νεοχλέους πρὶν 
ἡ ἄρξασϑαι πολιτεύεσϑαι τρία τάλαντα ἔχειν τὴν οὐσίαν τὴν πατρωιαν᾽ ἐπεὶ 
δὲ τῶν κοινῶν προέστη, εἶτα ἔφυγε καὶ ἐδημεύϑη αὐτοῦ ἡ οὐσία, κατεφωράϑη 
ἑχατὸν ταλάντων πλείω οὐσίαν ἔχων. ὁμοίως δὲ καὶ Κλέωνα πρὸ τοῦ παρελ- 
ϑεῖν ἐπὶ τὰ χοινὰ μηδὲν τῶν οἰχείων ἐλεύϑερον εἶναι, μετὰ δὲ πεντήχοντα 
ταλάντων τὸν οἶχον ἀπέλιπεν. 

4606 [0] ΔΕΙΒττρ. 818 τί. ΠΠ| Τ [ἅδον ΧΘπορΡΉ. ϑγυηρ. Δηΐ, ἀλλ᾽ ἔμοι γε 
δοχεῖ] εἰ δὲ ἀπὸ ὀνόματος ἤρξατο αὐτῶι (δὺ λόγος ἀποφαντιχοῦ οἷον 'δοχεῖ 
δ᾽ ἔμοι γε᾽, σχληρότερος ἂν ἐγένετο ὃ λόγος καὶ μᾶλλον Κριτίου ἔδοξεν ἂν 
εἶναι ἡ τινος τῶν τοιούτων. 

41 [0] --- ΙΠ 158 [ἅδον Χοῃ. ϑψτηρ. 1, 4 μᾶλλον τοῖσδε ὡς εἰ (80) στρα- 
τηγοῖς καὶ ἱππάρχοις καὶ σπουδάρχαις εἰ δὲ σὺ τὸ ἐναντίον συλλαβὼν ἔλεγες 
ὡσεὶ ὅσοι μὲν τοὺς τοιούτους εἶναι ἑστιᾶν 1 λέγονται, οὺς ἂν δρῶσιν ἀρχαῖς 

τε καὶ τιμαῖς καὶ τοιαύταις δυνάμεσι πλέον τι τῶν ἄλλων ὑπεραίροντας, οὐ 

μοι δοχοῦσιν ὀρϑῶς ποιεῖν᾽, Κριτίου μᾶλλον ὁ τοιοῦτος τρόπος ἔδοξεν εἶναι Τὶ 

τινος τῶν ἀρχαίων σοφιστῶν. 
48 [88 Β] }ιο ΟἼΒΥΒΟϑυ. 21, 3 ΠῚ 261 Ατῃ.] ἢ οὐχ οἶσϑα Κριτίαν τὸν 

τῶν τριάχοντα, ὅτι χάλλιστον ἔφη εἶδος ἐν τοῖς ἄρρεσι τὸ ϑῆλυ, ἐν ὁ᾽ 
αὖ ταῖς ϑηλείαις τοὐναντίον; οὐχοῦν δικαίως ᾿Αϑηναῖοι νομοϑέτην αὐτὸν 

εἵλοντο ἐπί γε τῶι μεταγράψαι τοὺς παλαιοὺς νόμους, ὃς οὐδένα αὐτῶν ἔλιπεν. 

49 [0] ῬῬΒΕυΡΟΡΙΟΝΥΒ. 818 τῇθί. [8. ΦΔ τη. π. ΟἾν] 6. Ρ. 25, 10 ὕδθη. ἀν- 

ϑρώπωι γὰρ γενομένωι κατὰ τὸν τοῦ Καλλαίσχρου τὸν τῶν τρίακοντα ὑβέ- 

βαιον μὲν οὐδέν, εἰ μὴ τὸ τε χαταϑανεῖν γενομένωι καὶ ζῶντι 

μὴ οἷόν τε ἐκτὸς ἄτης βαίνειν [εἰ βιθμῃς παροὺ ζῶντι Ρ --- μὴ ὅτι χαὶ 
τὸ ϑανεῖν ῬῚ. 
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80 [84 Β., 11 ΜῚ Ῥηπμοβτα. Υ. ΒΟρΆ. ῥγ. Ρ. 1, 9 Κ. οἷδα γὰρ δὴ καὶ Κριτίαν 
τὸν σοφιστὴν οὐκ ἐχ πατέρων, ἀλλὰ Ὁμήρου δὴ μόνου σὺν τῶι πατρὶ ἐπεμνη- 
σϑέντα, ἐπειδὴ ϑαῦμα δηλώσειν ἔμελλε πατέρα Ὁμήρωι ποταμὸν [Μ6]65] ξεναι. 

δ] [48 8] Ῥιάνυν. ἴῃ Ηριπηορ. ΒΒ. Υ 484 ΥΥΑ]Ζ. οἷον τῶι ἀγῶνε τῶν 
Πυϑίων' τοῦτο κοινὸν καὶ εὐτελές, ἀλλὰ Κ΄. ἀναστρέψας εἶπε' “τῶι τῶν Πυ- 
ϑίων ἀγῶνι). 

δ2 [82 Β., 9Μ1Ὶ Ριυστ. Ομ. 16 [ῥΡουκΙοἱάαβ Βιζΐο ἅτὰ ΗΪ 6 ἴῃ ΑἸΠ65) 
᾿Εφιάλτου δὲ χωλύοντος καὶ διαμαρτυρομένου μὴ βοηϑεῖν μηδ᾽ ἀνιστάναι πό- 
λὲν ἀντίπαλον ἐπὶ τὰς ᾿Αϑήνας, ἀλλ᾽ ἐᾶν χεῖσϑαι καὶ πατηϑῆναι τὸ φρόνημα 
τῆς Σπάρτης, Κίμωνά φησι Κ΄. τὴν τῆς πατρίδος αὔξησιν ἐν ὑστέρωι ϑέμενον 
τοῦ “Μαχεδαιμονίων συμφέροντος ἀναπείσαντα τὸν δῆμον ἐξελϑεῖν βοηϑοῦντα 
μετὰ πολλῶν ὁπλιτῶν. 

δ8 [44 8.}] Ῥοχ,,. 11 ὅ8 διοπτεύειν Κὶ χαὶ ᾿Αντιφῶν [ἴτ. 8. 85. 558, 35]. 
δ4 [45 Β -- -- 122 παρὰ δὲ Κ'--ἰαι καὶ λογεύς ὁ ῥήτωρ. 
δῦ [46 Β., 8 ΝΑυοκ.) --- --- 148 ταχύχειρ ὡς Κ. 
δ6 [47 ΒΊ -- ΠῚ 116 καὶ ὡς Κ΄. ῥυπαρία. 
δ [48 Β}}] -- ἸΥ͂ θὁ4 Κ'--ίαι τὰς πρὸς κιϑάραν ὠιδὰς προσωιεδίας 

ἀρέσχει καλεῖν. 
ὅδ [49 ΒῚ -- --- 1θ6 παρὰ Κ--ίαι διδραχμιαῖοι. 
ὅ9 [21 Β)] -- ΥἹ 81 ἐπικωθϑωνίζεσθϑαι δὲ τὸ περαιτέρω πίνειν 

Κ. λέγει. 
60 [ὅ0 Β. --- --- 88 Κι. δὲ καὶ ὀψωνίας χαὶ ὀψωνεῖν ἔφη, τὸ δὲ 

ὀψωνεῖν χαὶ ὀψονομεῖν ὠνόμασεν. 
61 (61 Β., 9Ν1 -- -- 182. 168 οἱ μὲν γὰρ ψευδομάρτυρες εἴρηνται 

παρὰ Μ--ίαι, καὶ ὃ ψευδομάρτυς οὐκ οἶδ᾽ ὅπου" καὶ τὸ ψευδομαρτυ- 
ρεῖν ὁ αὐτὸς ποῦ λέγει. 

ΟΣ [52 Β.] -“--- -- 194 διασχεδάννυσϑαι) ἢ διαπεφορῆσϑαι, ὡς Κ'. 
68 [Ὁ3 Β.] --- --- 196 χαὶ τὸ αὑτῶν μέρος, ὅσον ἐστὶν ἐπ᾽ αὐτοῖς, τὸ 

κατ᾽ αὐτούς, τὸ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἧχον, τὸ ἐπ᾿ αὐτοῖς. Χί. δὲ που φησιν" ἐπὶ τὸ 
γὲ χρηστοὺς εἷναι [πο τὸ γε πιοᾶοτηοῖὶ ἐπὶ τὸ Ηάβ8β.: νϑιῦ. Ὑ711.]. 

6ε [54 Β.] -- ΥἹΙΙἜ 18 οἱ δὲ τὰς ἐσθῆτας πιπράσχοντες ἱματιοπῶλαι 
Κ--ίου τῶι ὀνόματι χρησαμένου. 

Οὔ [88 Β., 1Ν] --- --- 91 [νρὶ. Π| 1960] ἃ δὲ ποδεῖα Κ΄. καλεῖ, εἴτε πίλους 
αὐτὰ οἰητέον εἴτε περιειλήματα ποδῶν, ταῦτα πέλλυτρα χαλεῖ ἐν Φρυξὶν 
Αἰσχύλος [ἴν. 259 Ν1]. 

66 (86 Β] -- -- 108 δαχτυλιογλύφος, τὸ ὄνομα παρὰ Κ{--ἰαι. 
61 [δὅ1 Β.] -- --- 164 χορδοπώλης, ὡς Κ' λέγει. 
Ὁ8 [8 Β.] -- --- 111 μυρεψὸς. ΚΚ. γὰρ οὕτως ὠνόμασεν. 
69 [Ὁ9 Β)] «--- --- 11-Θ χεχρυφαλοπλόκος, ὡς Κ'. ἔφη. 
10 [00.601 Β1] -- --- 190. 191] τὰ δ᾽ ἐφεξῆς τὰ μὲν πλεῖστα Κ΄. λέγει, 

πολλοὶ δὲ χαὶ τῶν μᾶλλον αὐτοῦ χεχριμένων τὴν εὐφωνίαν᾽ χαλχοπῶλαι, 
σιδηροπῶλαι, λαχανοπῶλαι, ... τυροπῶλαι, -.. συρμαιοπῶλαι, 
στυππειοπῶλαι, ἐριοπῶλαι, λιβανωτοπῶλαι, ... σιλφιοπῶλαι, 
καυλοπωλαι, σχευοπῶλαι, σπερμολόγοι, σπερματοπῶλαι, χυτρο- 
πῶλαι,..«-φαρμαχοπῶλαι,... βελονοπῶλαι,... πιναχοπῶλαι... τοὐύ- 
τους δ᾽ ὀρνιϑοχαπήλους Κι. καλεῖ κτλ. 

1162 8.) -- ΥἹΙ 25 Κὶ δὲ ἀποδικάσαι ἔφη τὴν δίχην τὸ ἀπολῦσαι 
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81. ΚΕΙΤΙΑΞΚ. Β. ΕΝ. 1ι---τ4. 82. ΑΝΟΝΥΜΌΞΚ ΙΑΜΒΊΏΙΟΗΙ 1. 2, 1---ι. δ71 

ἢ νιχῶσαν ἀποφῆναι, ὡς ἂν ἡμεῖς ἀποψηφίσασϑαι. ὃ δ᾽ αὐτὸς χαὶ δια δι- 
χκάζειν τὸ δι᾿ ὅλου τοῦ ἔτους διχάζειν. 

2 [68 8.} Ῥοτ, [Χ 11 ἀστυνόμος χαὶ παρὰ Καὶ -ἰαι ὃ ἀστύτριψ. 
18 [64 Β., 6Ν] -- -- 161 ἡ παρὰ Κα΄--ἰαι εὐξυνεσία. 

4. Ὁΐϊ9 βργζομθ ἰπ ΕΎΒ5801᾽8 στδθοο - Βυ1. ϑδιητηπηρ [Εδ. Με. δ1, 531 {{.} 
ἢ. 4. 11. 15 5ἰπᾶ ἴῃ ἃἀΟΥ ΕὈΙ (05 ΝΑΠΙΘΩΒ ὈΠΒΙΟΙΘΙ ὑπ ὨΔΌΘη ἱπὶ [πῃδ]ῖθ 

πἰομίβ ταὶ ἄθπη ϑορ ἰδίῃ χὰ ἰμυη. 

82, ΑΝΟΝΥΜΌΒΚ ΙΑΜΒΠΊΙΟΗ͂Ι. 
Πη Ῥγοίσοροκοβ ἀ68 ΙΔ Ὁ] ΟΠ 05 ὁ. 20 ἢδΐ ΒΙ458 ΔηΒΟΒ 1 6.6 πᾷ ἱπὶ ἀδῆζθη 

γον νογάπαοτίο ἘΚΙΟΡῸΠ οἰποὺ αἰ βομθη Βοθ γι 8δὺ8 ἄἀογ Ζοὶῦ ἀθ8 ροοροππθ- 
βίβοῃθη Κυϊοροβ ροίαπᾶθη. Ἀγ Ὑ ογῖ. ἰδὲ ποῖ Βίοιῦ ουτηϊτοὶ δ; ἄθη ΤΠ] 00 ΒΔ 0 ἢ 
βίθῃθρῃ ψόδὶ ἀἰθ Αὐαοτγῦθη Ῥγοίδρογαβ πᾶ Ποπο Καὶς δπὶ πϑομδίθηῃ. 

1. Ρ. 9ὅ, 18 Ῥίβιο !}}. ὃ τι ἄν τις ἐϑέληι ἐξεργάσασϑαι εἰς τέλος τὸ βέλ- 1 
τιστον, ἐάν τε σοφίαν ἐάν τε ἀνδρείαν ἐάν τε εὐγλωσσίαν ἐάν τε ἀρετὴν ἢ 
τὴν σύμπασαν ἢ μέρος τι αὐτῆς, ἐκ τῶνδε οἷόν τε εἶναι χατεργάσασϑαι. 
φῖναι μὲν πρῶτον δεῖν, καὶ τοῦτο μὲν τῆι τύχηι ἀποδεδόσϑαι, τὰ δὲ ἐπ᾿ αὐτῶι 2 
ἢδη τῶι ἀνϑρώπωι τάδε εἶναι, ἐπιϑυμητὴν γενέσϑαι τῶν χαλῶν καὶ ἀγαϑῶν 
φιλόπονόν τε καὶ πρωιαίτατα μανϑάνοντα χαὶ πολὺν χρόνον αὐτοῖς συνδια- 
τελοῦντα. εἰ δέ τι ἀπέσται τούτων καὶ ἕν, οὐχ οἷόν τέ ἐστιν οὐδὲν ἐς τέλος 8 
τὸ ἄχρον ἐξεργάσασϑαι, ἔχοντος δὲ ἅπαντα ταῦτα, ἀνυπέρβλητον γίγνεται 
τοῦτο, ὅ τι ἂν ἀσκῆι τις τῶν ἀνϑρώπων. 

2. ν. 96,1 ἐξ οὗ ἂν τις βούληται ὁόξαν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις λαβεῖν 1 

καὶ τοιοῦτος φαίνεσθαι, οἷος ἂν ἠι, αὐτίχα δεῖ νέον τε ἄρξασϑαι καὶ ἐπιχρῆ- 

σϑαι αὐτῶι ὁμαλῶς ἀεὶ καὶ μὴ ἄλλοτε ἄλλως. συγχρονισϑὲν μὲν γὰρ 2 
ἕχαστον τούτων καὶ αὐτίκα τε ἀρξάμενον καὶ συναυξηϑὲν εἰς τέλος λαμβάνει 
βέβαιον τὴν ὁόξαν καὶ τὸ κλέος διὰ τάδε, ὅτι πιστείεταί τε ἤδη ἀνενδοιάστως, 
χαὶ ὃ φϑόνος τῶν ἀνθρώπων οὐ προσγίγνεται, δι᾿ ὃν τὰ μὲν οὐχ αὔξουσιν 
οὐδ᾽ εὐλόγως μηνύουσι, τὰ δὲ καταψεύδονται μεμφόμενοι παρὰ τὸ δίκαιον. 
οὐ γὰρ ἡδὺ τοῖς ἀνθρώποις ἄλλον τινὰ τιμᾶν (αὐτοὶ γὰρ στερίσκεσϑαί τινος 8 
ἡγοῦνται), χειρωϑέντες δὲ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης αὐτῆς καὶ κατὰ σμικρὸν ἐκ πολλοῦ 
ἐπαχϑέντες ἐπαινέται καὶ ἄκοντες ὅμως γίγνονται. ἅμα δὲ καὶ οὐχ ἀμφι- 4 
βάλλουσιν, εἰ [τε] ἄρα τοιοῦτος ἀνϑρωπὸς ἐστιν, οἷος φαίνεται, ἢ ἐνεδρεύει 
καὶ ϑηρεύεται τὴν δόξαν ἐπὶ ἀπάτηι, καὶ ἃ ποιεῖ, ταῦτα χαλλωπίζεται ὑπαγό- 

μενος τοὺς ἀνθρώπους" ἐν ἐχείνωι δὲ τῶι τρόπωι, ὧι ἐγὼ προεῖπον, ἀσκη- 
ϑεῖσα ἡ ἀρετὴ πίστιν ἐμποιεῖ περὶ ἑαυτῆς καὶ εὔχλειαν. ἑαλωχότες γὰρ ἤδη ὅ 
κατὰ τὸ ἰσχυρὸν οἱ ἄνϑρωποι οὔτε τῶι φϑόνωι ἔτι δύνανται χρῆσϑαι οὔτε 
ἀπατᾶσϑαι ἔτι οἴονται [οἷοί τεῦ). ἔτι δὲ χαὶ ὃ χρόνος συνὼν μὲν ἑκάστωι θ 
ἔργωι καὶ πράγματι πολὺς καὶ διὰ μαχροῦ χρατύνει τὸ ἀσχούμενον, ὁ δὲ 
ὀλίγος χρόνος οὐ δύναται τοῦτο ἀπεργάζεσϑαι. χαὶ τέχνην μὲν ἂν τις τὴν Ἰ 

χατὰ λόγους πυϑόμενος καὶ μαϑὼν οὐ χείρων τοῦ διδάσχοντος ἂν γένοιτο ἐν 
ὀλίγωι χρόνωι, ἀρετὴ δὲ ἥτις ἐξ ἔργων πολλῶν συνίσταται, ταύτην δὲ οὐχ 
οἷόν τε (οὔτε) ὀψὲ ἀρξαμένωι οὔτε ὀλιγοχρονίως ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν, ἀλλὰ 
συντραφῆναί τε αὐτῆι δεῖ καὶ συναυξηϑῆναι τῶν μὲν εἰργόμενον ἱχαχῶν] καὶ 

1919, Ετδρτα. ἃ. οσβοκτ. 31 



δ᾽ι8 85), ΑΝΟΝΥΜΌΚ ΙΑΜΒΏΠΙΟΗΙ 

λόγων καὶ ηϑῶν, τὰ «δ᾽ ἐπιτηδεύοντα καὶ κατεργαζόμενον σὺν πολλῶι χρόνεωσε 

καὶ ἐπιμελείαι. ἅμα δέ τις καὶ τῆι ἐξ ὀλίγου χρόνου εὐδοξίαι προσγίγνε- 58 
ται βλάβη τοιάδε" τοὺς γὰρ ἐξαπιναίως καὶ ἐξ ὀλίγου χρόνου ἢ πλουσίους ἢ 

σοφοὺς ἢ ἀγαϑοὺς Ί ἢ ἀνόρείους γενομένους οὐχ ἀποδέχονται ἡδέως οἱ ἄνθρωποι. 
ὅ 3, Ρ. 97,160 ὅταν τις ὀρεχϑείς τινος τούτων κατεργασάμενος ἔχηε αὐτὸ 

εἰς τέλος, ἐάν τε εὐγλωσσίαν ἐάν τε σοφίαν ἐάν τε ἰσχύν, τούτωι εἰς ἀγαθὰ 
καὶ νόμιμα χαταχρῆσϑαι δεῖ" εἰ δὲ εἰς ἀδιχά τε χαὶ ἄνομα χρήσεταί τις τῶι 
ὑπάρχοντι ἀγαϑῶι, πάντων χάχιστον εἶναι τὸ τοιοῦτον χαὶ ἀπεῖναι χρεῖσσον 
αὐτὸ ῆ παρεῖναι. χαὶ ὥσπερ ἀγαϑὸς τελέως ὃ τούτων τι ἔχων γίγνεταε 2 

10 εἰς τὰ ἀγαϑὰ αὐτοῖς παραχρώμενος, οὕτω πάλιν πάγχακος [τελέως] ὁ εἰς τὰ 
πονηρὰ χρώμενος. τόν τε αὖ ἀρετῆς ὀρεγόμενον τῆς συμπάσης σχεπτέο» 8 

εἶναι, ἐκ τίνος ἂν λόγου ἢ ἔργου ἄριστος εἴη" τοιοῦτος δ᾽ ὧν εἴη ὁ πλείστοις 
ὠφέλιμος ὧν. εἰ μέν τις χρήματα διδοὺς εὐεργετήσει τοὺς πλησίον, ἀναγ- 3 

χασϑήσεται χακχὸς εἶναι πάλιν αὖ συλλέγων τὰ χρήματα" ἔπειτα οὐχ ἂν οὕτω 

1 ἄφϑονα συναγάγοι, ὥστε μὴ ἐπιλείπειν διδόντα χαὶ ὁωρούμενον" εἶτα αὕτη 
αὖϑις δευτέρα καχία προσγίγνεται μετὰ τὴν συναγωγὴν τῶν χρημάτων, ἐὰν ἐκ 
πλουσίου πένης γένηται χαὶ ἐκ χεχτημένου μηδὲν ἔχων. πῶς ἂν οὖν [δή} 5 
τις μὴ χρήματα νέμων ἀλλὰ ἄλλωι δή τινι τρόπωι εὐποιητιχὸς ἂν εἴη ἀνϑρώ- 
πων, καὶ ταῦτα μὴ σὺν χαχίαι ἀλλὰ σὺν ἀρετῆι; χαὶ προσέτι δωρούμενος πῶς 

20 ἄν ἔχοι τὴν δόσιν ἀνέχλειπτον; ὧδε οὖν ἔσται τοῦτο, εἰ τοῖς νόμοις τε καὶ δ 
τῶι δικαίωι ἐπιχουροίη" τοῦτο γὰρ τάς τε πόλεις καὶ τοὺς ἀνθρώπους τὸ 
συνοικίζον καὶ τὸ συνέχον εἶναι. 

4. Ῥ. 98, 117 ἐγχρατέστατόν γε δεῖ εἶναι πάντα ἀνδρα διαφερόντως" τοι- 
οὗτος δ᾽ ἂν μάλιστα εἴη, εἰ τῶν χρημάτων χρείσσων εἴη πρὸς ἅ πάντες δια- 

20 φϑείρονται, καὶ τῆς ψυχῆς ἀφειδὴς ἐπὶ τοῖς δικαίοις ἐσπουδαχὼς καὶ τὴν ἐρε- 
τὴν μεταδιώκων᾽ πρὸς ταῦτα γὰρ δύο οἱ πλεῖστοι ἀκρατεῖς εἰσι. διὰ 2 
τοιοῦτον δέ τι ταῦτα πάσχουσιν" φιλοψυχοῖσι μέν, ὅτι τοῦτο ἡ ζωή ἐστιν, ἡ 
ψυχή᾽ ταύτης οὖν φείδονται χαὶ ποθοῦσιν αὐτὴν διὰ φιλίαν τῆς ζωῆς καὶ 
συνήϑειαν ἧι συντρέφονται" φιλοχρηματοῦσι δὲ τῶνδε εἵνεχα, ἅπερ φοβεῖ αὐ- 

80 τούς. τί δ᾽ ἐστὶ ταῦτα; αἱ νόσοι, τὸ γῆρας, αἱ ἐξαπιναῖοὶ ζημίαι, οὐ τὰς 3 

ἐχ τῶν νόμων λέγω ζημίας (ταύτας μὲν γὰρ καὶ εὐλαβηϑῆναι ἔστι χαὶ φυ- 
λάξασϑαι), ἀλλὰ τὰς τοιαύτας, πυρκαϊάς, ϑανάτους οἰχετῶν, τετραπόδων, ἀλ- 
λας αὖ συμφοράς, αἱ ἐπίχεινται αἱ μὲν τοῖς σώμασιν, αἱ δὲ ταῖς ψυχαῖς, αἱ δὲ 
τοῖς χρήμασι. τούτων δὴ οὖν ἕνεχα πάντων, ὅπως ἐς ταῦτα ἔχωσι χρῆσϑαι 4 

85 τοῖς χρήμασι, πᾶς ἀνὴρ τοῦ πλούτου ὀρέγεται. χαὶ ἀλλ᾽ ἄττα δέ ἐστιν 5 
ἅπερ οὐχ ἧσσον ἢ τὰ προειρημένα ἐξορμᾶι τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ τὸν χρημα- 
τισμόν, αἱ πρὸς ἀλλήλους φιλοτιμίαι καὶ οἱ ζῆλοι χαὶ αἱ δυναστεῖαι, δι᾽ ἅς τὰ 
χρήματα περὶ πολλοῦ ποιοῦνται, ὅτι συμβάλλεται εἰς τὰ τοιαῦτα. ὅστις ὀέ 6 
ἐστιν ἀνὴρ ἀληϑῶς ἀγαϑός, οὗτος οὐχ ἀλλοτρίωι χόσμωι περικειμένωι τὴν 

40 δόξαν ϑηρᾶται, ἀλλὰ τῆι αὑτοῦ ἀρετῆι. 
ὅ. Ρ. 99,18 χαὲ περὶ φυλοψυχίας δὲ ὧδε ἄν τις πεισϑείη, ὅτι, εἰ μὲν 

ὑπῆρχε τῶι ἀνϑρώπωι εἰ μὴ ὑπ᾿ ἄλλου ἀποϑάνοι ἀγήρωι τε εἶναι καὶ ἀϑα- 
γνάτωι τὸν λοιπὸν χρόνον, συγγνώμη ἂν (ἦν) πολλὴ τῶι φειδομένωε τῆς 

ψυχῆς" ἐπεὶ δὲ ὑπάρχει τῶι βίωι μηχυνομένωι τὸ τε γῆρας χάχιον ὃν ἄν- 3 
40 ϑρώποις καὶ μὴ ἀϑάνατον εἶναι [καὶ τοῦ ἀποθανεῖν], χαὶ ἡ ἀμαϑίέα ἤδη ἐστὶ 

μεγάλη καὶ συνήϑεια πονηρῶν λόγων τε χαὶ ἐπιϑυμημάτων, ταύτην περιποιεῖν 
ἐπὶ δυσχλείαι, ἀλλὰ μὴ ἀϑάνατον ἀντ᾽ αὐτῆς λιπέσϑαι [ἀντὶ] ϑνητῆς οὔσης 
εὐλογίαν [ἀέναον] καὶ ἀεὶ ζῶσαν. 
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3. 8..7.8 δ19 

θ. Ρ. 100,9 εἰ γὰρ ἔφυσαν μὲν οἱ ἀἄνϑρωποι ἀδύνατοι καϑ᾽ ἕνα ζῆν, 
συνῆλθον δὲ πρὸς ἀλλήλους τῆι ἀνάγκηι εἴχοντες, πᾶσα δὲ ἡ ζωὴ αὐτοῖς εὕ- 
ρηται χαὶ τὰ τεχνήματα πρὸς ταύτην, σὺν ἀλλήλοις δὲ εἶναι αὐτοὺς χάν ἄἀνο- 
μίαι διαιτᾶσϑαι οὐχ οἷόν τε (μείζω γὰρ αὐτοῖς ζημίαν (ἄν) οὕτω γίγνεσϑαι 

ἐκείνης τῆς κατὰ ἕνα διαίτης), διὰ ταύτας τοίνυν τὰς ἀνάγχας τὸν τε νόμον 

καὶ τὸ δίκαιον ἐμβασιλεύειν τοῖς ἀνθρώποις χαὶ οὐδαμῆι μεταστῆναι ἂν αὐτά" 

φύσει γὰρ ἰσχυρᾶι ἐνδεόέσϑαι ταῦτα. εἰ μὲν δὴ γένοιτό τις ἐξ ἀρχῆς φύσιν Ἱ 
τοιάνδε ἔχων, ἄτρωτος τὸν χρῶτα ἀνοσός τε καὶ ἀπαϑὴς καὶ ὑπερφυὴς καὶ 
ἀδαμάντινος τὸ τε σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, τῶι τοιούτωι ἴσως ἂν τις ἀρχεῖν ἐνό- 
μισε τὸ ἐπὶ τῆι πλεονεξίαι χράτος (τὸν γὰρ τοιοῦτον τῶι νόμωι μὴ ὑποδύ- 
νοντα δύνασϑαι ἀϑῶιον εἶναι), οὐ μὴν ὀρϑῶς οὗτος οἴεται" εἰ γὰρ καὶ 
τοιοῦτός τις εἴη, οἷος οὐκ ἂν γένοιτο, τοῖς μὲν νόμοις συμμαχῶν καὶ τῶι ὁι- 
χκαίωι χαὶ ταῦτα χρατύνων χαὶ τῆι ἰσχύι χρώμενος ἐπὶ ταῦτά τε χαὶ τὰ τού- 
τοις ἐπιχουροῦντα, οὕτω μὲν ἂν σώιζοιτο ὃ τοιοῦτος, ἄλλως δὲ οὐχ ἂν δια- 
μένοι" ἀρκεῖν γὰρ ἂν τοὺς ἅπαντας ἀνθρώπους τῶι τοιούτωι φύντι πολε- 
μίους χατασταϑέντας διὰ τὴν ἑαυτῶν εὐνομίαν, καὶ τὸ πλῆϑος ἢ τέχνηι ἢ 
δυνάμει ὑπερβαλέσϑαι ἂν χαὶ περιγενέσϑαι τοῦ τοιούτου ἀνδρός. οὕτω 
φαίνεται καὶ αὐτὸ τὸ κράτος, ὅπερ δὴ κράτος ἐστί, διά τε τοῦ νόμου καὶ διὰ 

τὴν δίχην σωιζόμενον. 
Ἴ. Ὁ. 101,11 (μαϑεῖν δὲ ἄξιον καὶ ταῦτα περὶ τῆς εὐνομίας τε καὶ ἄνο- 

μίας, ὅσον διαφέρετον ἀλλήλοιν, καὶ ὅτι (ἡ) μὲν εὐνομία ἄριστον εἴη καὶ 
χοινῆι χαὶ ἰδίαι, ἡ ἀνομία δὲ κάχιστον" ({ μεγάλγ)αι γὰρ παραχρῆμα βλάβαι 
γίγνονται ἐχ τῆς ἀνομίας. ἀρξώμεϑα δὲ τὰ τῆς εὐνομίας δηλοῦν, ἅπερ γίγνεται 
πρότερα (ἡμῖν). 

πίστις μὲν πρώτη ἐγγίγνεται ἐχ τῆς εὐνομίας μεγάλα ὠφελοῦσα τοὺς 
ἀνϑρώπους τοὺὶς σύμπαντας, καὶ τῶν μεγάλων ἀγαϑῶν τοῦτό ἐστι" χοινὰ γαρ 
τὰ χρήματα γίγνεται ἐξ αὐτῆς, χαὶ οὕτω μὲν ἐὰν χαὶ ὀλίγα ἦι ἐξαρκεῖ ὅμως 
κυχλούμενα, ἄνευ δὲ ταύτης οὐδ᾽ ἄν πολλὰ ἤι ἐξαρκεῖ. χαὶ αἱ τὐχαι δὲ αἱ 
εἰς τὰ χρήματα καὶ τὸν βίον, αἵ τε ἀγαϑαὶ χαὶ μή, ἐκ τῆς εὐνομίας τοῖς ἀν- 
ϑρώποις προσφορώτατα χυβερνῶνται" τοὺς τε γὰρ εὐτυχοῦντας ἀσφαλεῖ αὐτῆι 
χρῆσϑαι καὶ ἀνεπιβουλεύτωι, τοὺς τε αὖ δυστυχοῦντας ἐπικουρεῖσϑαι ἐχ τῶν 
εὐτυχούντων διὰ τὴν ἐπιμειξίαν τε χαὶ πίστιν, ἅπερ ἐχ τῆς εὐνομίας γίγνε- 
ται. τὸν τε αὖ χρόνον τοῖς ἀνϑρώποις διὰ τὴν εὐνομίαν εἰς μὲν τὰ πράγ- 
ματα ἀργὸν γίγνεσϑαι, εἰς δὲ τὰ ἔργα τῆς ζωῆς ἐργάσιμον. φροντίδος δὲ 
τῆς μὲν ἀηδεστάτης ἀπηλλάχϑαι τοὺς ἀνϑρώπους ἐν τῆι εὐνομίαι, τῆι δὲ 
ἡδίστηι συνεῖναι" πραγμάτων μὲν γὰρ φροντίδα ἀηδεστάτην εἶναι, ἔργων δὲ 
ἡδίστην. εἴς τε αὖ τὸν ὕπνον ἰοῦσιν, ὅπερ ἀνάπαυμα καχῶν ἐστιν ἀνϑρώ- 
ποις, ἀφόβους μὲν χαὶ ἄλυπα μεριμνῶντας ἔρχεσϑαι εἰς αὐτόν, γιγνομένους 
δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕτερα τοιαῦτα πάσχειν, καὶ μὴ ἐμφόβους ἵ ἐξάπινα καϑίστασϑαι 
οὐδ᾽ ἐκ μεταλλαγῆς ἡδίστης τοῦ γνωστὴν τὴν ἡμέραν εἶναι προσδέχεσϑαι ἢ), 
ἀλλὰ ἀδεῶς, φροντίδας μὲν ἀλύπους περὶ τὰ ἔργα τῆς ζωῆς ποιουμένους, τοὺς 
πόνους δὲ τῆι ἀντιλήψει ἀγαϑῶν ἐλπίσιν εὐπίστοις χαὶ εὐπροσόοχήτοις ἀνα- 
χουφίζοντας, ὧν πάντων τὴν εὐνομίαν αἰτίαν εἶνα. χαὶ τὸ χακὰ μέγιστα 
τοῖς ἀνϑρώποις πορίζον, πόλεμον ἐχφερόμενον εἰς καταστροφὴν καὶ δού- 

Ἂ) Ιῃ ἄδσ οὐϑῇο αἰγθοία ἀθβ Οτρίπδὶβ μΐθβ8 65 νἱθ]ϑἱομῖ: χαὶ οὐχ ἔμφοβοι 
ἐξαπιναίοις καϑίστανται [νεὶ. 8. ὅ80, 15] οὐδ᾽ ἐκ μεταλλαγῆς ἡλίου [νρὶ. Ηογοὰ. 

114 οὔρη Κ. 9 πῃ, 8] στυγνοτάτην τὴν ἡμέραν εἶναι προσδέχονται. 
815 

τσοὶ 
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λωσιν, καὶ τοῦτο ἀνομοῦσι μὲν μᾶλλον ἐπέρχεσϑαι, εὐνομουμένοις δ᾽ ἧσσον. 1 
χαὶ ἄλλα δὲ πολλά ἐστιν ἐν τῆι εὐνομίαι ἀγαϑά, ἅπερ ἐπιχουρήματα τῆε ζωῆε 
καὶ παραψυχὴ τῶν χαλεπῶν ἐξ αὐτῆς γίγνεται" τὰ δ᾽ ἐκ τῆς ἀνομίας χακὲ 
ἀποβαίνοντα τάδε ἐστίν. ἄσχολοι μὲν πρῶτον οἱ ἄνϑρωποι πρὸς τὲ ἔργα 5 

5 γίγνονται χαὶ ἐπιμελοῦνται τοῦ ἀηδεστάτου, πραγμάτων ἀλλ᾽ οὐχ ἔργων. τά 
τε χρήματα δι᾽ ἀπιστίαν χαὶ ἀμειξίαν ἀποϑησαυρίζουσιν ἀλλ᾽ οὐ χοινοῦντικι, 
καὶ οὕτως σπάνια γίγνεται, ἐὰν χαὶ πολλὰ ἦι. αἵ τε τύχαι αἱ φλαῦραι καὶ 9 
αἱ ἀγαϑαὶ εἰς τἀναντία ὑπηρετοῦσιν᾽ ἥ τε γὰρ εὐτυχία οὐχ ἀσφαλής ἐστιν ἐν 
τῆι ἀνομίαι ἀλλ᾽ ἐπιβουλεύεται, ἥ τε δυστυχία οὐχ ἀπωϑεῖται ἀλλὰ χρατύνε- 

10 ται διὰ τὴν ἀπιστίαν καὶ ἀμειξίαν. ὃ τε πόλεμος ἔξωϑεν μᾶλλον ἐπάγεται 1ῦ 
καὶ ἡ οἰχεία στάσις ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας, καὶ ἐὰν μὴ πρόσϑεν γίγνηται, τότε 
συμβαίνει" ἔν τε πράγμασι συμβαίνει καϑεστάναι ἀεὶ διὰ ἐπιϑουλὰς τὰς ἔξ 
ἀλλήλων, δι᾿ ἅσπερ εὐλαβουμένους τε διατελεῖν καὶ ἀντεπιβουλεύοντας ἀλλή- 
λοις. καὶ οὔτε ἐγρηγορόσιν ἡδείας τὰς φροντίδας εἶναι οὔτε ἐς τὸν ὕπνον τὶ 

18 ἀπερχομένοις ἡδεῖαν τὴν ὑποδοχὴν ἀλλὰ ἐνδείματον, τήν τε ἀνέγερσιν ἔμφο- 
βον καὶ πτοοῦσαν τὸν ἄνϑρωπον ἐπὶ μνήμας καχῶν ἐξαπιναίους ἄγειν" ὅπερ 
ἐκ τῆς ἀνομίας ταῦτα τε καὶ τὰ ἄλλα χαχκὰ τὰ προειρημένα ἅπαντα ἀπο- 
βαίνει. γίνεται δὲ καὶ ἡ τυραννίς, κακὸν τοσοῦτόν τε καὶ τοιοῦτον, οὐχ ἐξ 13 
ἄλλου τινὸς ἢ ἀνομίας. οἴονται δέ τινες τῶν ἀνϑρώπων, ὅσοι μὴ ὀρϑῶς συμι- 

40 βάλλονται, τύραννον ἐξ ἄλλον τινὸς χαϑίστασϑαι καὶ τοὺς ἀνθρώπους στερί- 
σκεσϑαι τῆς ἐλευϑερίας οὐχ αὐτοὺς αἰτίους ὄντας, ἀλλὰ βιασϑέντας ὑπὸ τοῦ 
κατασταϑέντος τυράννου, οὐκ ὀρϑῶς ταῦτα λογιζόμενοι: ὅστις γὰρ ἡγεῖται 13 
βασιλέα ἢ τύραννον ἐξ ἄλλου τινὸς γίγνεσϑαι ἢ ἐξ ἀνομίας τε καὶ πλεονεξίας, 
μωρός ἐστιν᾽ ἐπειδὰν γὰρ ἅπαντες ἐπὶ κακίαν τράπωνται, τότε τοῦτο γίγνε- 

25 ται οὐ γὰρ οἷόν τε ἀνθρώπους ἄνευ νόμων καὶ δίχης ζῆν. ὅταν οὖν 11 
ταῖτα τὰ δύο ἐχ τοῦ πλήϑους ἐκλίπηι, ὃ τε νόμος καὶ ἡ δίχη, τότε ἤδη εἰς 
ἕνα ἀποχωρεῖν τὴν ἐπιτροπίαν τούτων καὶ φυλακήν" πῶς γὰρ ἂν ἄλλως εἰς 
ἕνα μοναρχία περισταίη, εἰ μὴ τοῦ νόμου ἐξωσϑέντος τοῦ τῶι πλήϑει συμφέ- 
ροντος; δεῖ γὰρ τὸν ἀνόρα τοῦτον, ὃς τὴν δίχην χαταλύει χαὶ τὸν νόμον 1ὃ 

80 τὸν πᾶσι χοινὸν χαὶ συμφέροντα ἀφαιρήσεται, ἀὀὁαμάντινον γενέσϑαι, εἰ μέλ- 
λει συλήσειν ταῦτα παρὰ τοῦ πλήϑους τῶν ἀνθρώπων εἷς ὧν παρὰ πολλῶν" 
σάρχινος δὲ καὶ ὅμοιος τοῖς λοιποῖς γενόμενος ταῦτα μὲν οὐχ ἂν δυνηϑείη 16 
ποιῆσαι, τἀναντία δὲ ἐκλελοιπότα καϑιστὰς μοναρχήσειεν ἄν" διὸ καὶ γιγνό- 
μενον τοῦτο ἐνίους τῶν ἀνθρώπων λανϑάνει. 

86 89. ΠΙΑΙΈΧΈΙΒ. 
Εσπῖρ. Απηδορο ἔν. 189. 

ἐκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων 
ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ ἄν, εἰ λέγειν εἴη σοφός. 

ὍΣ ἴῃ ἄοηῃ ϑοχίυβῃ 88. οὔποθ ΤΊοὶ ἀθου!οοσίο Τοχύ ἰδ Νιϑαουβο γε ἄθγ ϑβομα]- 

40 νοτίγῖρο [8. 5684, 85], ἀϊο πὶ 400 [5. 681, 20] οἷπ 818 οἰποὺ ἀουίβομθη ΚΟ] οηΐθ βίδι- 

ΤΠ ΘΠθγ, Ἀποηγτηθῦ ΟΡ ἶβὲ ΡΒ] τοη ἢδί. 

1. Περὶ ἀγαϑῶ καὶ κακχῶ. 

δΔισσοὶ λόγοι λέγονται ἐν τῆι Ἑλλάδι ὑπὸ τῶν φιλοσοφούντων περὶ τῷ 
γαϑῶ χαὶ τῶ χκαχῶ. τοὶ μὲν γὰρ λέγοντι, ὡς ἄλλο μὲν ἔστι τὸ ἀγαϑόν, 
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ἄλλο δὲ τὸ χακόν᾽ τοὶ δέ, ὡς τὸ αὐτό ἐστι, καὶ τοῖς μὲν ἀγαϑὸν [εἴη], τοῖς 
ὁὲ καχόν, χαὶ τῶι αὐτῶι ἀνϑρώπωι τοτὲ μὲν ἀγαϑόν, τοτὲ ὁὲ χαχόν. ἐγὼ 2 
δὲ χαὶ αὐτὸς τοῖσδε ποτιτίϑεμαι" σχέψομαι δὲ ἐκ τῶ ἀνϑρωπίνω βίω, ὧν 

ἐπιμελές, βρωσιός τε χαὶ πόσιος καὶ ἀφροδισίων. ταῦτα γὰρ ἀσϑενοῦντι μὲν 

χαχόν, ὑγιαίνοντι δὲ χαὶ δεομένωι ἀγαϑόν. καὶ ἀκρασία τοίνυν τούτων 8 
τοῖς μὲν ἀχρατέσι χαχόν. τοῖς δὲ πωλεῖντι ταῦτα χαὶ μισϑαρνέοντι ἀγαϑόν. 
νόσος τοίνυν τοῖς μὲν ἀσϑενεῦντι χακόν, τοῖς δὲ ἰατροῖς ἀγαϑόν. ὃ τοίνυν 
ϑάνατος τοῖς μὲν ἀποθανοῦσι κακόν, τοῖς δ᾽ ἐνταφιοπώλαις καὶ τυμβοποιοῖς 
ἀγαϑόν. γεωργία τε καλῶς ἐξενείχασα τὼς χαρπὼς τοῖς μὲν γεωργοῖς ἀγα- 4 

ϑόν, τοῖς δὲ ἐμπόροις κακόν. τὰς τοίνυν ὁλκάδας συντρίβεσϑαι χαὶ παρα- 
ϑραύεσϑαι τῶι μὲν ναυχλάρωι χαχόν, τοῖς δὲ ναυπαγοῖς ἀγαϑόν. ἔτι (δὲν) ὕ 
τὸν σίδαρον κατέσϑεσϑαι καὶ ἀμβλύνεσϑαι καὶ συντρίβεσϑαι τοῖς μὲν ἄλλοις 
καχόν, τῶι δὲ χαλχῆι ἀγαϑόν. χαὶ μὰν τὸν χέραμον παραϑραύεσϑαι τοῖς μὲν 
ἄλλοις κακόν, τοῖς δὲ χεραμεῦσιν ἀγαϑόν. τὰ δὲ ὑποδήματα χατατρίβεσϑαι 
χαὶ διαρρήγνυσθαι τοῖς μὲν ἄλλοις καχόν, τῶι δὲ σχυτῆι ἀγαϑόν. ἐν τοίνυν θ 
τοῖς ἀγῶσι τοῖς γυμνικοῖς καὶ τοῖς μωσιχοῖς καὶ τοῖς πολεμιχοῖς, αὐτίχα [ἐν 

τῶι γυμνικῶι} τῶι σταδιοδρόμωι ἃ νίχα τῶι μὲν νιχῶντι ἀγαϑόν, τοῖς δὲ ἧσ- 
σαμένοις χαχόν. καὶ τοῦτο δὲ καὶ τοὶ παλαισταὶ καὶ πύχται χαὶ τοὶ ἄλλοι ἴ 

πάντες μωσικοί" αὐτίχα ἃ κιϑαρωιδία τῶι μὲν νικῶντι ἀγαϑόν, τοῖς δὲ ἧσσα- 
μένοις κακόν. ἔν τε τῶι πολέμωι (καὶ τὰ νεώτατα πρῶτον ἐρῶ) ἃ τῶν 8 
“ακχεδαιμονίων νίχα, ἂν ἐνίχων ᾿Αϑηναίως χαὶ τὼς συμμάχως, “ακεδαιμο- 
νίοις μὲν ἀγαϑόν, ᾿Αϑηναίοις δὲ χαὶ τοῖς συμμάχοις χακόν᾽" ὥ τε νίχα, ἂν 

τοὶ Ἕλλανες τὸν Πέρσαν ἐνίχασαν, τοῖς μὲν Ἕλλασιν ἀγαϑόν, τοῖς δὲ βαρβά- 
ροις κακόν. ἅ τοίνυν τοῦ ᾿Ιλίου αἵρεσις τοῖς μὲν ᾿Αχαιοῖς ἀγαϑόν, τοῖς δὲ 9 
Τρωσὶ καχόν. χαδόδὲ ταὐτὸν χαὶ τὰ τῶν Θηβαίων χαὶ τὰ τῶν ᾿Αργείων 
πάϑη. χαὶ ἃ τῶν Κενταύρων καὶ “απιϑᾶν μάχα τοῖς μὲν “απίϑαις 10 
ἀγαϑόν, τοῖς δὲ Κενταύροις καχόν. χαὶ μὰν καὶ ἃ τῶν ϑεῶν καὶ Γιγάντων 
λεγομένα μάχα [καὶ νίκα) τοῖς μὲν ϑεοῖς ἀγαϑόν, τοῖς δὲ Γίγασι καχόν. 
ἄλλος δὲ λόγος λέγεται, ὡς ἄλλο μὲν τἀγαϑὸν εἴη, ἄλλο δὲ τὸ κακόν, δια- 11 
φέρον ὥσπερ καὶ τώνυμα, οὕτω καὶ τὸ πρᾶγμα. ἐγὼ δὲ χαὶ αὐτὸς τοῦτον 
διαιρεῦμαι τὸν τρόπον᾽ δοχὼῶ γὰρ οὐδὲ διδακτὸν (κ᾽ ) ἥμεν, ποῖον ἀγαϑὸν καὶ 

ποῖον χακόν, αἱ τὸ αὐτὸ χαὶ μὴ ἄλλο ἑχάτερον ἡ ης᾿ καὶ γὰρ ϑαυμαστόν κ᾽ 

εἴη. οἶμαι δὲ οὐδέ χ᾽ αὐτὸν ἔχεν ἀποχρίνασϑαι, αἴ τις [αὐτὸν] ἔροιτο τὸν 12 

ταῦτα λέγοντα" “εἶπον δὴ μοι, ἤδη τί τυ τοὶ γονέες ἀγαθὸν ἐποίησαν ;᾿ φαίη κα᾿ 
“χαὶ πολλὰ χαὶ μεγάλα. “τὺ ἄρα κακὰ καὶ μεγάλα καὶ πολλὰ τούτοις ὀφεί- 
λεις, αἴπερ τωὐτόὸν ἐστι τὸ ἀγαϑὸν τῶι χαχῶει. “τί δέ, τὼς συγγενέας ἤδη 18 
τι ἀγαϑὺν ἐποίησας; τὼς ἄρα συγγενέας κακὸν ἐποίεις. τί δέ, τὼς ἐχ- 
ϑρὼς ἤδη κακὸν ἐποίησας; καὶ πολλὰ χαὶ μεγάλα ἄρα ἀγαϑὰ ἐποίη- 

7 .» 2 ΄ ) ᾿ » Ἃ ΙῚ , 

σας. ἄγε δὴ μοι χαὶ τὸδε ἀπόχριναι. .ἊἋλλο τι ἢ τως πτωχὼς οἰχτίρεις, 14 
[ ᾿] .»Ά»7»7»ὙᾺἬ, , ) ἢ σ Ἁ ᾽ " 

ὃτι πολλὰ χαὶ καχὰ ἔχοντι {καὶ παλιν εὐδαιμονίζεις, ὅτι πολλὰ χαὶ αγαϑὰ 
πράσσοντι, αἴπερ τωὐτὸ καχὸν χαὶ ἀγαϑόν; τὸν δὲ βασιλῇ τὸν μέγαν οὐδὲν 1ὅ 
κωλύει ὁμοίως διαχεῖσϑαι τοῖς πτωχοῖς. τὰ γὰρ πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαϑὰ 
αὐτῶι κακὰ πολλὰ καὶ μεγάλα ἐστίν, εἴ γα τωὐτόν ἐστιν ἀγαθὸν καὶ κακόν. 
καὶ τάδε μὲν περὶ τῶν πάντων εἰρήσϑω. εἶμι δὲ χαὶ χαϑ' ἕχαστον ἀρξάμενος 10 
ἀπὸ τῶ ἐσϑίεν καὶ πῖνεν καὶ ἀφροδισιάζεν. ταῦτα γὰρ τοῖς ἀσϑενεῦντι {(ποιὲν 
κακόν, καὶ πάλιν) ταῦτα ποιὲν ἀγαϑὸν ἐστιν αὐτοῖς, αἴπερ τωὐτὸν ἐστιν ἀγα- 
ϑὸν χαὶ χαχόν" καὶ τοῖς νοσέοντι κακόν ἐστι τὸ νοσεῖν καὶ ἀγαϑόν, αἴπερ 
τωὐτὸν ἐστι τὸ ἀγαϑὸν τῶι χακῶι.. χαδδὲ τόδε καὶ τἄλλα πάντα, τὰ ἐν τῶι 11 
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ἔμπροσϑεν λόγωι εἴρηται. καὶ οὐ λέγω, τί ἐστι τὸ ἀγαϑόν, ἀλλὰ τοῦτο 
πειρῶμαι διδάσκειν, ὡς οὐ τωὐτὸν τὸ κακὸν καὶ ταγαϑόν, αλλ᾽ ζάλλον 
ἑχάτερον. 

2. Περὶ χαλῶ καὶ αἰσχρώῶ. 

5 λέγονται δὲ “αὶ περὶ τῷ χαλῶ καὶ αἰσχρῶ δισσοὶ λόγοι. τοὶ μὲν γαρ 1 

φαντι, ἄλλο μὲν ἦμεν τὸ καλόν, ἄλλο δὲ τὸ αἰσχρόν, διαφέρον, ὥσπερ "αὶ 
τώνυμα, οὕτω καὶ τὸ πρᾶγμα" τοὶ δὲ τωὐτὸ καλὸν χαὶ αἰσχρόν. καγὼ 3 
πειρασεῦμαι, τόνδε τὸν τρόπον ἐξαγεύμενος. αὐτίχα γὰρ παιδὶ ὡραίωε ἔρα- 
στᾶι μὲν [χρηστῶι μὲν) χαρίζεσϑαι καλόν, μὴ ἐραστᾶι δὲ [καλῶι] αἰσχρόν. 

10 χαὶ τὰς γυναῖχας λοῦσϑαι ἔνδοι χαλόν, ἐν παλαίστραι δὲ αἰσχρόν" ἀλλὰ τοῖς 3 
ἀνόράσιν ἐν παλαίστραι καὶ ἐν γυμνασίωι καλόν. καὶ συνίμεν τῶι ἀνόρὲ ἐν ! 
ἁσυχίαι μὲν καλόν, ὅπου τοίχοις χρυφϑήσεται" ἔξω δὲ αἰσχρόν, ὅπου τις ὄψε- 
ται. καὶ τῶι μὲν αὐτᾶς συνίμεν ἀνδρὶ χαλόν, ἀλλοτρίωι δὲ αἴσχιστον" καὶ 3 
τῶι γ᾽ ἀνδρὶ τᾶι μὲν ἑαυτῶ γυναικὶ συνίμεν χαλόν, ἀλλοτρίαι δὲ αἰσχρόν. 

15 χαὶ χοσμεῖσϑαι χαὶ ψιμυϑίωι χρίεσθαι χαὶ χρυσία περιάπτεσϑαι, τῶι μὲν ὃ 

ἀνδρὶ αἰσχρόν, τᾶι δὲ γυναιχὶ χαλόν. χαὶ τὼς μὲν φίλως εὖ ποιὲν χαλόν, Τ 
τὼς δὲ ἐχϑρὼς αἰσχρόν. χαὶ τὼς μὲν πολεμίως φεύγεν αἰσχρόν, τὼς ὅὲ ἐν 
σταδίωι ἀνταγωνιστὰς χαλόν. καὶ τὼς μὲν φίλως χαὶ τὼς πολίτας φονεύεν " 

αἰσχρόν, τὼς δὲ πολεμίως χαλόν. καὶ τάδε μὲν περὶ πάντων. εἶμι δ᾽ (ἐφ᾽ 9 
20 ἃ ταὶ πόλιες τε] αἰσχρὰ αγηνται καὶ τὰ ἔϑνεα. αὐτίχα “αχεδαιμονίοις τὰς 

χόρας γυμνάζεσϑαι (καὶ) ἀχειριδώτως καὶ ἀχίτωνας παρέρπεν καλόν" Ἴωσε δὲ 
αἰσχρόν. χαὶ (τοῖς μὲν) τὼς παῖδας μὴ μανϑάνειν μωσικὰ καὶ γράμματα 1ῦ 
χαλόν" Ἴωσι δ᾽ αἰσχρὸν μὴ ἐπίστασϑαι ταῦτα πάντα. Θεσσαλοῖσι δὲ καλὸν 1] 
τὰς ἵππως ἐχ τᾶς ἀγέλας λαβόντι αὐτῶι ὁαμάσαι καὶ τὼς ὀρέας" βῶν τε λα- 

95 βόντι αὐτῶι σφάξαι χαὶ ἐκδεῖραι καὶ κατακόψαι, ἐν Σικελίαι δὲ αἰσχρὸν καὶ 

δὁώλων ἔργα. Μακεδόσι δὲ χαλὸν δοχεῖ ἦμεν τὰς κόρας, πρὶν [ἀνδρὶ] 76: 12 

μασϑαι, ἐρᾶσϑαι καὶ ἀνδρὶ συγγίνεσϑαι. ἐπεὶ δέ χα γάμηται, αἰσχρὸν" “Ἐλ- 
λασι δ᾽ ἄμφω αἰσχρόν. τοῖς δὲ Θραιξὶ χόσμος τὰς κόρας στίζεσϑαι" τοῖς 13 
δ᾽ ἄλλοις τιμωρία τὰ στίγματα τοῖς ἀδικέοντι. τοὶ δὲ Σκχύϑαι χαλὸν νομί- 

80 ζοντι, ὃς (κ᾽) ἀνόρα χανὼν ἐχδείρας τὰν χεφαλὰν τὸ μὲν χόμιον πρὸ τοῦ ἵπ- 
που φορῆι, τὸ δ᾽ ὀστέον χρυσώσας καὶ ἀργυρώσας πίνηι ἐξ αὐτοῦ καὶ σπένδηι 
τοῖς ϑεοῖς" ἐν δὲ τοῖς Ἕλλασιν οὐδέ κ᾿ ἐς τὰν αὐτὰν οἰχίαν συνεισελϑεῖν βού- 
λοιτὸ τις (τῶι) τοιαῦτα ποιήσαντ. Μασσαγέται δὲ τὼς γονέας χκατακόψαντες 14 
χατέσϑοντι, χαὶ τάφος κάλλιστος δοκεῖ ἦμεν ἐν τοῖς τέχνοις τεϑάφϑαι" ἐν δὲ 

85 τᾶι Ἑλλάδι αἴ τις ταῦτα ποιήσαι, ἐξελαϑεὶς [ἐχ τῆς Ἑλλάδος] καχώς χα) ἀπο- 
ϑάνοι ὡς αἰσχρὰ καὶ δεινὰ ποιέων. τοὶ δὲ Πέρσαι κοσμεῖσϑαι [τε] ὥσπερ 15 
τὰς γυναῖχας καὶ τὼς ἄνδρας καλὸν νομίζοντι, καὶ τᾶι ϑυγατρὶ καὶ τᾶι ματρὶ 
καὶ τῶι ἀδελφᾶι συνίμεν" τοὶ δὲ Ἕλλανες καὶ αἰσχρὰ καὶ παράνομα. Μυδοῖς 18 
τοίνυν τὰς κόρας πορνευϑείσας καὶ ἀργύριον ἐνεργάσασϑαι καὶ οὕτως γάμα- 

40 σϑαι καλὸν δοκεῖ ἦμεν, ἐν δὲ τοῖς Ἕλλασιν οὐδείς χα ϑέλοι γᾶμαι. Αἱ: κτἱ 

γύπτιοί τε οὐ ταὐτὰ νομίζοντι χαλὰ τοῖς ἄλλοις᾽ τῆιδε μὲν γὰρ γυναῖκας 
ὑφαίνειν καὶ (ἔρια) ἐργάζεσθαι, ἀλλὰ τηνεῖ τὼς ἄνδρας, τὰς δὲ γυναῖχας 
πράσσειν, ἅπερ τὴῆδε τοὶ ἄνδρες. τὸν παλὸν δεύειν ταῖς χερσί, τὸν δὲ σῖτον 

τοῖς ποσί, τήνοις καλόν, ἀλλ᾽ ἁμὶν τὸ ἐναντίον. οἶμαι δ᾽, αἴ τις τὰ χαλὰ 18 

4ἀδ ἐς ἕν χελεύοι συνενεῖχαι πάντας ἀνϑρώπως, ἃ ἕχαστοι νομίζοντι, καὶ πάλιν 
ἐξ ἀϑρόων τούτων τὰ αἰσχρὰ λαβέν, ἃ ἕκαστοι ἅγηνται, οὐδὲ ἕν {(χκαὺ καλλει- 
φϑῆμεν, ἀλλὰ πάντας πάντα διαλαβέν. οὐ γὰρ πάντες ταὐτὰ νομίζοντι. 
παρεξοῦμαι δὲ καὶ ποίημά τι {16 844 Δἄοϑρ. 261" 19 
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καὶ γὰρ τὸν ἄλλον ὧδε ϑνητοῖσιν νόμον 
ὄψηι διαιρῶν" οὐδὲν ἣν πάντηι καλόν, 
οὐδ᾽ αἰσχρόν, ἀλλὰ πάντ᾽ ἐποίησεν λαβών 
ο χαιρὸς αἰσχρὰ καὶ διαλλάξας καλά. 

ὡς δὲ τὸ σύνολον εἶπαι, πάντα χαιρῶι μὲν χαλά ἐντι, [ἐν] ἀχαιρίαι δ᾽ αἰσχρά. 
τί ὧν διεπραξάμην; ἔφαν ἀποδείξειν ταὐτὰ αἰσχρὰ χαὶ καλὰ ἐόντα, χαὶ 
ἀπέδειξα ἐν τούτοις πᾶσι. λέγεται δὲ καὶ περὶ τῶ αἰσχρῶ καὶ {τῶν καλῶ, 
ὡς ἄλλο ἑκάτερον εἴη. ἐπεὶ αἴ τις ἐρωτάσαι τὼς λέγοντας, ὡς τὸ αὐτὸ πρᾶγμα 
αἰσχρὸν χαὶ χαλόν ἐστιν, αἴ ποχά τι αὐτοῖς χαλὸν ἔργασται, αἰσχρὸν ὅμολο- 
γήσουντι, αἴπερ τωὐτὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν καὶ τὸ χαλόν. χαὶ αἴ τινά γα 
καλὸν οἶδαντι ἄνδρα, τοῦτον χαὶ αἰσχρὸν τὸν αὐτόν" καὶ αἴ τινά γα λευκόν, 
καὶ μέλανα τοῦτον τὸν αὐτόν. καὶ καλὸν γ᾽ ἐστὶ τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι, καὶ 
αἰσχρὸν αὖ τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι, αἴπερ τωὐτὸν αἰσχρὸν καὶ καλόν ἐστι. καὶ 
τάδε μὲν περὶ ἁπάντων εἰρήσϑω μοι τρέψομαι δὲ ἐπὶ τὸν λόγον αὐτῶν, ὃν 
λέγοντι. αἱ γὰρ τὰν γυναῖχα καλὸν ἐστι χοσμεῖσϑαι, τὰν γυναῖχα αἰσχρὸν 
κοσμεῖσθαι, αἴπερ τωὐτὸν αἰσχρὸν καὶ καλόν" χαὶ τάλλα κατὰ τωὐτόν.Ἡ ἐν 
“ακχεδαίμονί ἐστι καλὸν τὰς παῖδας γυμνάζεσϑαι, ἐν Δακεδαίμονί ἐστιν αἰσχρὸν 
τὰς παίδας γυμνάζεσϑαι, χαὶ τἄλλα οὕτως. λέγοντι δέ, ὡς αἴ τινες τὰ 

αἰσχρὰ ἐκ τῶν ἐϑνέων πάντοϑεν συνενείχαιεν, ἔπειτα συγκαλέσαντες χελεύοιεν, 
ἅ τις χαλὰ νομίζοι, λαμβάνεν, πάντα καὶ ἐν καλῶι ἀπενειχϑῆμεν᾽ ἐγὼ ϑαυ- 
μάζω, αἱ τὰ αἰσχρὰ συνενεχϑέντα καλὰ ἐσεῖται, καὶ οὐχ οἷάπερ ἦνϑεν. αἱ 
γοῦν ἵππως ἢ βῶς ἢ ὄϊς ἢ ἀνθρώπως ἄγαγον, οὐχ ἄλλο τί χα ἀπᾶγον᾽ ἐπεὶ 
οὐδὲ αἱ χρυσὸν ἤνειχαν, χαλκόν [ἀπήνεικαν), οὐδὲ αἱ ἄργυρον ἤνειχαν, μόλι- 
βδὸν χα ἀπέφερον. ἀντὶ δ᾽ ἄρα τῶν αἰσχρῶν χαλὰ ἀπάγοντι. φέρε δή, 
αἱ ἄρα τις αἰσχρὸν ἄγαγε, τοῦτό χ᾽ αὖ χαλὸν ἀπᾶγε; ποιητὰς δὲ μάρτυρας 
ἐπάγονται, (οἱ) ποτὶ ἀδονάν, οὐ ποτ᾽ ἀλάϑειαν ποιοῦντι. 

8. Περὶ δικαίω καὶ αἀδίκω. 

δισσοὶ δὲ λόγοι λέγονται καὶ περὶ τῶ δικαίω καὶ [περὶ] τῶ ἀδίκω. καὶ 

τοὶ μὲν ἄλλο ἦμεν τὸ δίχαιον, ἄλλο δὲ τὸ ἄδικον τοὶ δὲ τωὐτὸ δίχαιον χαὶ 

ἀόιχον" καὶ ἐγὼ τούτωι πειρασοῦμαι τιμωρέν. χαὶ πρῶτον μὲν ψεύδεσϑαι 
ὡς δίκαιόν ἐστι λεξῶ καὶ ἐξαπατᾶν. τὼς μὲν πολεμίως ταῦτα ποιὲν (καλὸν 
χαὶ δίχαιον, τὼς δὲ φίλως) αἰσχρὸν καὶ πονηρὸν ἂν ἐξείποιεν᾽ {πῶς δὲ τὼς 
πολεμίως,) τὼς δὲ φιλτάτως οὔ; αὐτίχα τὼς γονέας" αἱ γὰρ δέοι τὸν πατέρα 
ἢ τὰν ματέρα φάρμακον πιὲν (ἢ) φαγέν, χαὶ μὴ ϑέλοι, οὐ δίκαιόν ἐστι καὶ ἐν 
τῶι ῥοφήματι χαὶ ἐν τῶι ποτῶι δόμεν χαὶ μὴ φάμεν ἐνῆμεν; οὐχῶν (δίχαιον) 
ἠδη ψεύίδεσϑαι καὶ ἐξαπατᾶν τὼς γονέας, χαὶ χλέπτεν μὰν τὰ τῶν φίλων καὶ 
θιῆσϑαι τὼς φιλτάτως δίκαιον. αὐτίχα αἴ τις λυπηϑείς τι τῶν οἰκηΐων καὶ 
ἀχϑεσϑεὶς μέλλοι αὐτὸν διαφϑείρεν ἢ ξίφει ἢ σχοινίωι ἢ ἄλλωι τινί, δίκαιόν 
ἐστι ταῦτα κλέψαι, αἱ δύναιτο, αἱ δὲ ὑστερίξαι καὶ ἔχοντα καταλάβοι, ἀφελέ- 
σϑαι βίαι; ἀνδραποδίξασϑαι δέ" πῶς οὐ δίχαιον [τὼς πολεμίως], αἴ τις δύ- 
γαιτο ἑλὼν πόλιν ὅλαν ἀποδόσϑαι; τοιχωρυχὲν δὲ τὰ τῶν πολιτῶν κοινὰ οἰχή- 
ματα ὁίχαιον φαίνεται. αἱ γὰρ ὁ πατὴρ ἐπὶ ϑανάτωι, κατεστασιασμένος ὑπὸ 
τῶν ἐχϑρῶν, δεδεμένος εἴη, ἄρα οὐ δίχαιον διορύξαντα κλέψαι χαὶ σῶσαι τὸν 
πατέρα; ἐπιορχὲν δέ" αἴ τις ὑπὸ τῶν πολεμίων λαφϑεὶς ὑποδέξαιτο ὀμνύων 
ἢ μὰν ἀφεϑεὶς τὰν πόλιν προδώσεν, ὧρα οὗτος δίχαιά (χα) ποιήσαι εὐορκή- 
σας; ἐγὼ μὲν [γὰρ] οὐ δοχῶ" ἀλλὰ μᾶλλον τὰν πόλιν χαὶ τὼς φίλως καὶ 
τὰ ἱερὰ σώσαι {κα τὰ) πατρώωϊα ἐπιορχήσας. ἤδη ἄρα δίκαιον καὶ τὸ ἐπιορκεῖν 
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χαὶ το ἱεροσυλέν. τὰ μὲν ἰόια τῶν πόλεων ἐῶ" τὰ δὲ χοινὰ τᾶς Ἑλλαόδος. ἃ 
τὰ ἐκ Δελφῶν καὶ τὰ ἐξ Ὀλυμπίας, μέλλοντος τῷ βαρβάρω τὰν Ἑλλάδα λα- 
βὲν χαὶ τὰς σωτηρίας ἐν χρήμασιν ἐούσας, οὐ δίχαιον λαβὲν καὶ χρῆσϑαι ἐς 
τὸν πόλεμον; φονεὺεν δὲ τὼς φιλτάτως δίχαιον" ἐπεὶ καὶ Ὀρέστας χαὶ ὃ 

ὅ ᾿Αλχμαίων" καὶ ὁ ϑεὸς ἔχρησε δίχαια αὐτὼς ποιῆσαι. ἐπὶ δὲ τὰς τέχνας 19 
τρέψομαι καὶ τὰ τῶν ποιητῶν. ἐν γὰρ τραγωιδοποιίαι καὶ ζωγραφέαε ὅστις 
πλεῖστα ἐξαπατῆι ὅμοια τοῖς ἀληϑινοῖς ποιέων, οὗτος ἄριστος. ϑέλω δὲ χαὶ ἴὶ 

ποιημάτων παλαιοτέρων μαρτύριον ἐπαγαγέσϑαι. Κλεοβουλίνης [ἴτ. 2 ». 41 ΟΥαΞ.}" 
ἄνδρ᾽ εἶδον χλέπτοντα καὶ ἐξαπατῶντα βιαίως. 

10 καὶ τὸ βίαι ῥέξαι τοῦτο δικαιότατον. 
ἐν πάλαι ταῦτα: Αἰσχύλου δὲ ταῦτα [{τ. 801. 802] . 12 

ἀπάτης δικαίας οὐχ ἀποστατεῖ ϑεός, 
{(χαί) 

ψευδῶν δὲ χαιρὸν ἔσϑ᾽ ὅπου τιμᾶι ϑεός. 
15 λέγεται δὲ καὶ τῶιδε ἀντίος λόγος, ὡς ἄλλο τὸ δίχαιον χαὶ το ἄδικόν 18 

ἐστι, διαφέρον ὥσπερ καὶ τὠώνυμα, οὕτω καὶ τὸ πρᾶγμα" ἐπεὶ αἴ τις ἐρωτώσαι 
τὼς λέγοντας, ὡς τὸ αὐτό ἐστιν ἀδιχον καὶ δίχαιον, αἴ ἤδη τι δίχαιον περὶ 
τὼς γονέας ἔπραξαν, ὁμολογοῦντι. χαὶ ἄδιχον ἄρα. τὸ γὰρ αὐτὸ ἄδικον καὶ 
δίχαιον ὁμολογέοντι ἦμεν. φέρε ἄλλοτε αἴ τινα γινώσκεις δίχαιον ἄνδρα, 14 

20 χαὶ ἄδιχον ἄρα τὸν αὐτόν, καὶ μέγαν τοίνυν καὶ μιχρὸν χατὰ ταὐτὸν. χαί τοι 
πολλὰ ἀδικήσας ἀποθανέτω (ὃ πολλὰ καὶ καλὰ διαγπραξάμενος. καὶ περὶ 18 
μὲν τούτων ἅλις. εἶμι δὲ ἐφ᾽ ἃ λέγοντες ἀξιόοντι τὸ αὐτὸ χαὶ δίχαιον καὶ 
ἄδικον ἀποδειχνύεν. τὸ γὰρ κλέπτεν τὰ τῶν πολεμίων δίχαιον καὶ ἄδικον 18 
τοῦτ᾽ αὐτὸ, αἱ γ᾽ ἀληϑὴς ὃ τήνων λόγος, καὶ τάλλα καττωῦτό. τέχνας δὲ 11 

25 ἐπάγονται, ἐν αἷς οὐχ ἔστι τὸ δίχαιον καὶ τὸ ἄδικον. καὶ τοὶ ποιηταὶ οὔ [το] 
ποτ᾽ ἀλάϑειαν, ἀλλὰ ποτὶ τὰς ἁδονὰς τῶν ἀνθρώπων τὰ ποιήματα ποιέοντι. 

4. Περὶ ἀλαϑείας χαὶ ψεύδεος. 

λέγονται δὲ χαὶ περὶ τῶ ψεύδεος χαὶ τᾶς ἀλαϑείας δισσοὶ λόγοι, ὧν δ 1 
μέν φατι, ἄλλον μὲν τὸν ψεύσταν ἦμεν λόγον, ἄλλον δὲ τὸν ἀλαϑῆ" ὁ δὲ τὸν 

80 αὐτὸν αὖ κἀγὼ τόνδε λέγω. πρῶτον μέν, ὅτι τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι λέγον- 3 
ται" ἔπειτα δέ, ὅταν λόγος ῥηθῆι, αἱ μὲν ὥς {χα λέγηται ὃ λόγος, οὕτω γε- 
γένηται, ἀλαϑὴς ὃ λόγος, αἱ δὲ μὴ γεγένηται, ψευδὴς ὃ αὐτὸς λόγος. αὐτίχα 8 
χατηγορεῖς ἱεροσυλίαν τω" αἵ γ᾽ ἐγένετο τὠώργον, ἀλαϑὴς ὃ λόγος" αἱ δὲ μὴ 
ἐγένετο, ψείστας. καὶ τῶ ἀπολογουμένω ὡυτὸς λόγος. καὶ τά γε δικαστήρια 

85 τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ψεύίσταν καὶ ἀλαϑῆ κρίνοντι. ἔπειτα τοὶ ἑξῆς καϑή- 4 
μενοι αἱ λέγοιμεν ἱμύστας εἰμί᾽, τὸ αὐτὸ μὲν πάντες ἐροῦμεν, ἀλαϑὲς δὲ μό- 
γος ἐγώ, ἐπεὶ χαὶ εἰμί. δᾶλον ὧν, ὅτι ὃ αὐτὸς λόγος, ὅταν μὲν αὐτῶι παρῆι ὃ 
τὸ ψεῦδος, ψεύστας ἐστίν, ὅταν δὲ τὸ ἀλαϑές, ἀλαϑής (ὥσπερ καὶ ἄνϑρωπος 
τὸ αὐτό, καὶ παῖς χαὶ νεανίσκος χαὶ ἀνὴρ καὶ γέρων ἐστίν). () σεβοτι Ζα ὅ, 4. 

40 λέγεται δὲ χαὶ ὡς ἄλλος εἴη ὃ ψεύστας λόγος, ἄλλος δὲ ὃ ἀλαϑής, δια- 6 
φέρων τώνυμα (ὥσπερ χαὶ τὸ πρᾶγμαν αἱ γάρ τις ἐρωτάσαι τὼς λέγοντας, 
ὡς ὁ αὐτὸς λόγος εἴη ψεύστας χαὶ ἀλαϑής, ὃν αὐτοὶ λέγοντι, πότερός ἐστιν" 
αἱ μὲν ψεύστας, δᾶλον ὅτι δίο ἐντί" αἱ δ᾽ ἀλαϑής [ἀποκχρίναιτο]), καὶ ψείστας 
ὁ αὐτὸς οὗτος. καὶ ἀλαϑές τί ποχα εἶπεν ἢ ἐξεμαρτύρησε, καὶ ψευδῆ ἄρα τὰ 

4δ' αὐτὰ ταῦτα. χαὶ αἴ τινα ἄνδρα ἀλαϑῆ οἶδε, καὶ ψεύσταν τὸν αὐτόν. ἐχ δὲ Ἰ 
τῶ λόγω λέγοντι ταῦτα, ὅτι γενομένω μὲν τῶ πράγματος ἀλαϑῆ τὸν λόγον 
(λέγομες), ἀγενήτω δὲ ψεύσταν. οὔχων διαφέρει ζαυτῶν τώνυμα, ἀλλὰ τὸ 
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πρᾶγμα. ἐρωτήσαι δὲ χά τις) αὖϑις τὼς δικαστάς, ὅτι χρίνοντι᾽ οὐ γὰρ 
πάρεντι τοῖς πράγμασιν. ὁμολογέοντι δὲ χαὶ αὐτοί, ὧι μὲν τὸ ψεῦδος ἀνα- 
μέμεικται, ψεύσταν ἦμεν, ὧι δὲ το ἀλαϑές, ἀλαϑῆ. τοῦτο δὲ ὅλον διαφέρει. 

5. ταὐτὰ τοὶ μαινόμενοι καὶ τοὶ σωφρονοῦντες χαὶ τοὶ σοφοὶ καὶ τοὶ 
ἀμαϑεῖς καὶ λέγοντι χαὶ πράσσοντι. καὶ πρᾶτον μὲν ὀνομάζοντι ταὐτά, 
γᾶν χαὶ ἄνϑρωπον καὶ ἵππον καὶ πῦρ καὶ τάλλα πάντα. καὶ ποιέοντι ταὐτώ, 
χάϑηνται χαὶ ἔσϑοντι χαὶ πίνοντι καὶ χατάχεινται, χαὶ τἄλλα καττωῦτό. 
χαὶ μὰν χαὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα καὶ μέζον χαὶ μἤιόν ἐστι καὶ πλέον καὶ ἔλασ- 
σον χαὶ βαρύτερον χαὶ χουφότερον. [οὕτω γάρ εἴη ταὐτὰ πάντα]! τὸ τά- 
λαντόν ἐστι βαρύτερον τῆς μνᾶς, χαὶ κουφότερον τῶν δύο ταλάντων τωὐτὸν 
ἄρα χαὶ χουφότερον χαὶ βαρύτερον. κ κ τ [8. 5. ὅ84, 389)Ὼ. χαὶ ζώει ὁ αὐτὸς 
ἄνθρωπος καὶ οὐ ζώει, χαὶ ταὐτὰ ἔστι χαὶ οὐκ ἔστι" τὰ γὰρ τῆιδε ὄντα ἐν 
τῆι Διβίαι οὐκ ἔστιν, οὐδέ γε τὰ ἐν Διβίαι ἐν Κύπρωι. χαὶ τάλλα κατὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον. οὐχῶν καὶ ἐντὶ τὰ πράγματα καὶ οὐκ ἐντί.᾿ τοὶ τῆνα λέγον- 
τες [τὼς μαινομένως καὶ (τῶς σωφρονοῦντας χαὶ) τὼς σοφὼς χαὶ τὼς ἀμα- 
ϑεῖς ταὐτὰ διαπράσσεσϑαι χαὶ λέγεν] καὶ τἄλλα (τὰ) ἑπόμενα τῶι λόγωι, οὐκ 
ὀρϑῶς λέγοντι. εἰ γάρ τις αὐτὼς ἐρωτάσαι, αἱ διαφέρει μανία σωφροσΐνης Ἷ 
καὶ σοφία ἀμαϑίας, φαντί ἰναί.} εὐ{7] γὰρ καὶ ἐξ ὧν πράσσοντι ἑκάτεροι 

δᾶλοί ἐντι, ὡς ὁμολογησοῦντι. οὐχῶν αἱ ταὐτὰ πράσσοντι, καὶ τοὶ σοφοὶ μαί- 

γονται, καὶ τοὶ μαινόμενοι σοφοί, καὶ πάντα συνταράσσονται. καὶ ἐπαχτέος 
ὁ λόγος, πότερον ὧν ἐν δέοντι τοὶ σωφρονοῦντες λέγοντι ἢ τοὶ μαινόμενοι. 
ἀλλὰ γάρ φαντι, ὡς ταὐτὰ μὲν λέγοντι, ὅταν τις αὐτὼς ἐρωτῆι᾽ ἀλλὰ τοὶ μὲν 
σοφοὶ ἐν τῶι δέοντι, τοὶ δὲ μαινόμενοι ἅἄι οὐ δεῖ" καὶ τοῦτο λέγοντες δο- 
χοῦντι μιχρὸν ποτιϑῆναι [ ὧι δεῖ καὶ μὴ δεῖ], ὥστε μηχέτι τὸ αὐτὸ ἦμεν. 
ἐγὼ δὲ οὐ πράγματος τοσοῦτον ποτιτεϑέντος ἀλλοιοῖσϑαι δοκῶ τὰ πράγματα, 
ἀλλ᾽ ἁρμονίας διαλλαγείσης" ὥσπερ" Γλαῦχος᾽ καὶ ᾿ἱγλαυχός᾽ καὶ ᾿ Ξάνϑος᾽ καὶ 
“ξανϑός᾽ καὶ ᾿'Ξοῦϑος᾽ καὶ ᾿ξουϑός᾽. ταῦτα μὲν τὴν ἁρμονίαν ἀλλάξαντα 
διήνεικαν, τὰ δὲ μαχρῶς καὶ βραχυτέρως ῥηθέντα, ᾿ Τύρος καὶ ἱτυρός᾽, σάκος" 
χαὶ 'ἱσακός᾽, ἅτερα δὲ γράμματα διαλλάξαντα" ᾿χάρτος᾽ καὶ ἱχρατός [7], ὄνος 
χαὶ νόος". ἔπε! ὧν οὐχ ἀφαιρεϑέντος οὐδενὸς τοσοῦτον διαφέρει, τί δή, 
αἷ τίς τι ποτιτίϑητι ἢ ἀφαιρεῖ; καὶ τοῦτο δείξω οἷόν ἐστιν. αἷ τις ἀπὸ τῶν 
δέχα ἕν ἀφέλοι (ἢ τοῖς δέχα ἕν ποτϑείη), οὔ κ᾿ ἔτι δέχα οὐδὲ ἕν εἴη, καὶ τἄλλα 
χατταὐτό. το δὲ τὸν αὐτὸν ἄνϑρωπον καὶ ἦμεν καὶ μὴ ἦμεν, ἐρωτῶ" “τὲ ἢ 
τὰ πάντα ἔστιν; οὐχῶν αἴ τις μὴ φαίη ἦμεν, ψεύδεται, {τὸ τὶ καὶ) τα πάντα 
εἰπὼν ταὐτά. πάντα ὧν πήι ἐστι. 

θ. Περὶ τᾶς σοφίας καὶ τᾶς ἀρετᾶς, αἱ διδακτόν. 

λέγεται δέ εις λόγος οὔτ᾽ ἀλαϑὴς οὔτε χενός" ὅτι ἄρα σοφία καὶ ἀρετὰ 
οὔτε διδακτὸν εἴη οὔτε μαϑητόν. τοὶ δὲ ταῦτα λέγοντες ταῖσδε ἀποδείξεσι 
χρῶνται: ὡς οὐχ οἷόν τε εἴη, αἴ {τι) ἄλλωι παραδοίης, τοῦτο αὐτὸν ἔτι 
ἔχειν. μία μὲν δὴ αἴτας, ἄλλα δέ, ὡς, αἱ διδαχτὸν ἦν, διδάσχαλοί κα ἀπο- 
δεδεγμένοι ἦν, ὡς τᾶς μωσιχᾶς. τρίτα ὁέ, ὡς τοὶ ἐν τι Ἑλλάδι γενόμενοι 
σοφοὶ ἄνόρες [τὰ αὐτῶν τέκνα ἀν] ἐδίδαξάν κα τὼς φιλζτάτ)ως. τετάρτα 

δέ, ὅτι ἤδη τινὲς παρὰ σοφιστὰς ἐλθόντες οὐδὲν ὠφέληϑεν. πέμπτα δέ, ὅτι 
πολλοὶ οὐ συγγενόμενοι σοφισταῖς ἄξιοι λόγω γεγένηνται. ἐγὼ δὲ κάρτα 
εὐήϑη νομίζω τόνδε τὸν λόγον. γινώσχω γὰρ τὼς διδασχάλως γράμματα δι- 
δάσχεν, τα ἅμα καὶ αὐτὸς ἐπιστάμενος τυγχάνει, χαὶ κιϑαριστὰς κιϑαρίζεν. 

8 

9 

- 

--- 

9 

18 

14 

“Ἰ δὺο οἱ » ὦ ᾿Ὁ 
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40 

ὅ86 838. ΒΠΙΑΙΕΧΕΙΒ 6, 1 ---8, 8. 

πρὸς δὲ τὰν δευτέραν ἀπόδειξιν, ὡς ἄρα οὐχ ἐντὶ διδάσχαλοι ἀποδεδεγμεένοε, τὶ 
μὰν τοὶ σοφισταὶ διδάσκοντι ἀλλ᾽ ἢ σοφίαν καὶ ἀρετάν; [7] τέ δὲ ᾿ναξα- 
γόρειοι χαὶ Πυϑαγόρειοι ἦεν; τὸ δὲ τρίτον, ἐδίδαξε Πολύχλειτος τὸν υἱὸν ἀν- 
ὁριάντας ποιέν. καὶ αἱ μέν τις μὴ ἐδίδαξε, οὐ σαμῆιον" αἱ δ᾽ εἷς τις ἐδί- 
δαξε, τεχμάριον ὅτι δυνατὸν ἐστι διδάξαι. τέταρτον δέ, αἱ μή τοι παρὰ 
[σοφῶν] σοφιστῶν σοφοὶ γίνονται" χαὶ γὰρ γράμματα πολλοὶ οὐκ ἔμαϑον 
μαϑόντες. ἔστι δέ τι καὶ φύσις, ἄι δή τις μὴ μαϑὼν παρὰ σοφιστᾶν ἕχα- ἷἴἱϊ 
νὸς ἐγένετο, εὐφυής γα γενόμενος, ῥαιδίως συναρπάξαι τὰ πολλὰ ὀλίγα μαϑώ», 

παρ᾽ ὧνπερ καὶ τὠνύματα μανϑάνομεν" χαὶ τούτων τῆνοι {μὲν) πλέον, τῆνοι 
{δ᾽} ἔλασσον, ὁ μὲν παρὰ πατρός, ὃ δὲ παρὰ ματρός. αἱ δέ τωι μὴ πιστόν 13 

ἐστι τὰ ὀνύματα μανϑάνειν ἁμέ, ἀλλ᾽ ἐπισταμένως ἅμα γίνεσϑαι, γνώτω ἐκ 
τῶνδε" αἴ τις εὐθὺς γενόμενον παιδίον ἐς Πέρσας ἀποπέμψαι καὶ τηνεῖ τρώ- 
φοι, κωφὸν Ἑλλάδος φωνᾶς, περσίζοι χα΄ καὶ αἴ τις τηνόϑεν τῆιδε κομείξαι, 
ἑλλανίζοι χα. οὕτω μανϑάνομεν τὠωνύματα, καὶ τὼς διδασχάλως οὐχ ἴσαμες. 
οὕζτωλ λέλεχταί μοι ὃ λόγος, καὶ ἔχεις ἀρχὴν χαὶ τέλος χαὶ μέσα" καὶ οὐ λέγω, 18 
ὡς διδαχτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀποχρῶντί μοι τῆναι αἱ ἀποδείξεις. 

»» Ὁ οὐ 

Ἴ. λέγοντι δέ τινες τῶν δαμαγορούντων, ὡς χρὴ τὰς ἀρχὰς ἀπὸ κλάρω ἱ 
γίνεσϑαι, οὐ βέλτιστα ταῦτα νομίζοντες. αἱ γάρ τις αὐτὸν ἐρωτώιη [τὸν : 
ταῦτα λέγοντα], τί δὴ σὺ τοῖς οἰχέταις οὐχ ἀπὸ χλήρω τὰ ἔργα προστάσσεις. 
ὅπως ὃ μὲν ζευγηλάτας, αἴ κ᾿ ὀψοποιὸς λάχηι, ὀψοποιῆι, ὃ δὲ ὀψοποιὸς ζευ- 
γηλατῆι, καὶ τάλλα χαττωὐτό; χαὶ πῶς οὐ καὶ τὼς χαλχῆας καὶ τῶς σχυ- 38 

τῆας συναγαγόντες καὶ τέχτονας χαὶ χρυσοχόας διεκλαρώσαμεν καὶ ἠναγκάσα- 
μεν, ἅν χ ̓ ἕχαστος λάχηι τέχναν ἐργάζεσϑαι, ἀλλὰ μὴ ἃν ἐπίσταται; τωὐ- 4 
τὸν δὲ χαὶ ἐν ἀγῶσι τᾶς μωσιχᾶς διακχλαρῶσαι τὼς ἀγωνιστὰς χαὶ ὃ τι χ᾽ 

ἕχαστος [χα] λάχηι, ἀγωνίζεσϑαι" αὐλητὰς κιϑαρίξει τυχὸν χαὶ κιϑαρωιδὸς 
αὐλήσει" χαὶ ἐν τῶι πολέμωι [τὼς] τοξότας χαὶ ἱ τὼς] ὁπλίτας ἱππασεῖται, ὃ 
δὲ ἱππεὺς τοξεύσει, ὥστε πάντες ἃ οὐκ ἐπίστανται οὐδὲ δύνανται, τοῦτο πρα- 
ξοῦντι. λέγοντι δὲ καὶ ἀγαϑὸν ἦμεν καὶ δαμοτιχὸν κάρτα᾽ ἐγὼ ἥχιστα νο- ὃ 
μίζω δαμοτικόν. ἔντι γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι μισόδαμοι ἄνϑρωποι, ὧν αἴ κα τύχηι 
ὃ κύαμος, ἀπολοῦντι τὸν δᾶμον. ἀλλὰ χρὴ τὸν δᾶμον αὐτὸν δρῶντα αἱρεῖ- 
σϑαι πώντας τὼς εὔνως αὐτῶι χαὶ τὼς ἐπιτηδείως στραταγέν, ἁτέρως δὲ νο- 
μοφυλακχὲν καὶ τἄλλα. 

εὦ 

ΟῚ 

»- 8. (Τῶ αὐτῶ) ἀνόρὸς καὶ τᾶς αὐτᾶς τέχνας νομίζω χατὰ βραχὺ τε 
δύνασϑαι διαλέγεσϑαι, καὶ (τὰν) ἀλάϑειαν τῶν πραγμάτων ἐπίστασϑαι, καὶ 
δικάζζεν ἐπίστ)ασϑαι ὀρϑῶς, καὶ ὁαμαγορεῖν οἷόν τ᾽ ἦμεν, καὶ λόγων τέχνας 
ἐπίστασϑαι, καὶ περὶ φύσιος τῶν ἁπάντων ὧς τε ἔχει καὶ ὡς ἐγένετο, διδάσχεν. 
χαὶ πρῶτον μὲν ὃ περὶ φύσιος τῶν ἁπάντων εἰδώς, πῶς οὐ δυνασεῖται περὶ 2 
πάντων ὀρϑὼῶς καὶ {τὰν πόλιν διδάσχενν πράσσεν; ἔτι δὲ ὃ τὰς τέχνας τῶν 
λόγων εἰδὼς ἐπιστασεῖται χαὶ περὶ πάντων ὀρϑῶς λέγεν. δεῖ γὰρ τὸν μέλ- 4 
λοντα ὀρϑῶς λέγειν, περὶ ὧν ἐπίσταται, περὶ τούτων λέγεν. πάντ᾽ ὧν [γὰρ] 
ἐπιστασεῖται. πάντων μὲν γὰρ τῶν λόγων τὰς τέχνας ἐπίσταται, τοὶ δὲ ὃ 
λόγοι πάντως περὶ πάντων τῶν ἐζόντων ἐντὶ). δεῖ δὲ ἐπίστασϑαι τὸν ὃ 
μέλλοντα ὀρϑῶς λέγεν, περὶ ὅτων κα λέγηι, (τὰ πράγματα», καὶ τὰ μὲν ἀγαϑὰ 
ὀρϑῶς διδάσχεν τὴν πόλιν πράσσεν, τὰ δὲ χαχὰ {(πάντ)ως κωλύειν. εἰδὼς Ἰ 
ὁὲ ταῦτα εἰδήσει καὶ τὰ ἅτερα τούτων" πάντα γὰρ ἐπιστασεῖται" ἔστι γὰρ 
ταὐτὰ τῶν πάντων τῆνα, (δ) δὲ ποτὶ τωὐτὸν τὰ δέοντα πράξει, αἱ χρή. κὰν 8 

ὧν 
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88. ΠΙΑΤΕΧΈΕΙΒ 8, 8 ---9, 6. δ81 

μὲν ἐπίστηται αὐυλέν, ἀεὶ δυνασεῖται αὐυλέν, αἴ κα δέηι τοῦτο πράσσεν. τὸν δὲ 9 
δικάζεσϑαι ἐπιστάμενον δεῖ τὸ δίχαιον ἐπίστασϑαι ὀρϑῶς, περὶ γὰρ τούτων 
ταὶ δίχαι. εἰδὼς δὲ τοῦτο, εἰδήσει καὶ τὸ ὑπεναντίον αὐτῶι χαὶ τὰ ἅτερα 
(πάντα). δεῖ δὲ αὐτὸν χαὶ τὼς νόμως ἐπίστασθαι πάντας" αἱ τοίνυν τὰ 
πράγματα μὴ ἐπιδτασεϊται, οὐδὲ τὼς νόμως. τὸν γὰρ ἐν μωσιχᾶι νόμον 
(ὠνγτὸς ἐπίσταται, ὅσπερ καὶ μωσικών, ὃς δὲ μὴ μωσικάν, οὐδὲ τὸν νόμον. 
ὃς γα (μὰν) τὰν ἀλάϑειαν τῶν πραγμάτων ἐπίσταται, εὐπετὴς ὁ λόγος, ἕτι 
πᾶντα ἐπίσταται: ὡς δὲ (καὶ χατὰ) βραχὺ δύναται ( διαλέγεσϑαι, αἴ καὶ) δέηι 
γιν ἐρωτώμενον ἀποχρίνεσϑαι, περὶ πάντων" οὐχῶν δεῖ νιν πάντ᾽ ἐπίστασϑαι. 

9. μέγιστον δὲ καὶ χάλλιστον ἐξεύρημα εὕρηται μνάμα καὶ ἐς πάντα 
χρήσιμον, ἐς τὰν σοφίαν τε χαὶ ἐς τὸν βίον. ἔστι δὲ τοῦτο (πρᾶτον) ἐὰν 
προσέχηις τὸν νοῦν, (τὼ) διὰ τούτω παρελϑόν σοι ἃ γνώμα μᾶλλον αἰσϑη- 

.- , - ΄σ ) ΄ ᾿ - ᾿ ᾿ »"ν ᾽ - 

σεῖται. ὄευτερον δὲ μελετᾶν, ἃ κα ἀκούσηις᾽ τῶι γὰρ πολλάχις ταὐτὰ ἀκοῦσαι ! 

καὶ εἶπαι ἐς μνάμαν παρεγένετο σύνολον ὃ ἔμαϑες. τρίτον ἃ χα ἀχούσηις ἐπὶ 
τὰ οἶδας χκαταϑέσϑαι, οἷον τόδε᾽ δεῖ μεμνᾶσϑαι Χρύσιππον, χατϑέμεν ἐπὶ τὸν 
χρυσὸν καὶ τὸν ἵππον. ἄλλο" “Πυριλάμπη “χατϑέμεν ἐπὶ (τὸ) πῦρ καὶ τὸ 
λάμπεν. τάδε μὲν περὶ τῶν ὀνυμάτων" τὰ δὲ πράγματα οὕτως" περὶ ἀν- 

δρείας ἐπὶ τὸν Ἄρη καὶ τὸν ᾿Αχιλλῆα, περὶ χαλκχείας δὲ ἐπὶ τὸν Ἥφαιστον, περὶ 
δειλίας ἐπὶ τὸν Ἐπειόν. 

[πὶ ἄθῃ Ηᾶββ. ἰδαΐοὶ ὅ871, 10---ὅ: μέγιστον --- εὕρηται ἐς τὸν βίον 
μνάμα --- χρήσιμον ἐς φιλοσοφίαν τε χαὶ σοφίαν. ἔστι --- διὰ τούτων παρελ- 
ϑοῦσα γνώμα μᾶλλον αἰσϑησεῖται σύνολον ὃ ἔμαϑες. δευτέραν δὲ μελέταν, αἴ 
χα ἀχούσηις" τὸ γὰρ --- παρεγένετο. τρίτον αἴ κα ἀκούσηις, ἔπειτα οἶδας κτλ.) 

10 

11 

12 

18 



1, 

84, ΖΌΒΑΤΖΕ ὉΝῸ ΥΕΒΒΕΞΒΕΒΌΝΟΕΝ. 

ΤῊΛΙ 5, Κα. 7, 811. αὐτοῦ. 8,22 8. 5. 5608, 85. 

4. Ῥυτηλθομαβ. Κ,, 20 (Ζ. νοῦ ἡ. 1) 1. Ιοὴ [4 5. 231. 81] 8. 27 π,6,8 Εἰρο 

περὶ -- διαϑέσεως. ἘΦΡΘηᾶ. πη. 1. ΝοΌρη Αὐἰβιοίοιοθβ Κοππίθ δποὴ δαΐ Ατι- 
ἄγτομβ Τρίπους ἴ8. 5. 801, 28] νογγθβθη τγογάθη. ὥ, Κ᾿. 8 χὰ Αἰ ΔΙ 65 

νεῖ. 5. δῦ9, 8ὁὃ. 8. 82 π, 19 86 παίζοντες -- Φυσιχόν ὙΆΥ 815 ἘϊηΪαρΘ δῸΒ 

ΒΠΘΓΟΥ ΟἼΘΙ|16 ἴπ (} σὰ ΒΟὨ ΘΆβ6η. 

8. Ητρραβοβ. 8, 84. ἢ. 1 5. Ζιβ, κ. Ηθυδκὶ. ἀπο 2. 8 5. 85 ἡ. 12 νρῖὶ. ἘξαβοΌ. 
6. Μαῖο, ΧΧΙΥ͂ 146 Μίρτι. 

10 11, ΧΕΝΟΡΉΑΝΕΒ, ΝΟ Κ., 47,4. οἰ πΖυβο  ΘΌ ΘΗ: 

1 

12, 

388. βέχτ. Ρυυτῆ, Ὠνροί. 1 228 Η, ὃ περὶ ἑνὸς δογματίζων ἢ προκρίνων 
φαντασίαν φαντασίας ὅλως κατὰ πίστιν ἢ ἀπιστίαν περί τινος τῶν ἀδή- 
λων τοῦ δογματικοῦ γίνεται χαρακτῆρος, ὡς δηλοῖ καὶ ὃ Τίμων διὰ τῶν 
περὶ Ξενοφάνους αὐτῶι λεγομένων. ἐν πολλοῖς γὰρ αὐτὸν ἐπαινέσας ἱτὸν 
Ξενοφάνην), ὡς καὶ τοὺς Σίλλους αὐτῶι ἀναϑεῖναι, ἐποίησεν αὐτὸν ὀδυ- 
οόμενον χαὶ λέγοντα [{τ. 89 Ὁ 65] " 

ὡς καὶ ἐγὼν ὄφελον πυχινοῦ νόου ἀντιβολῆσαι 
ἀμφοτερόβλεπτος" δολίηι δ᾽ ὁδῶι ἐξαπατήϑην 
πρεσβυγενὴς ἔτ᾽ ἐὼν καὶ ἀμενϑήριστος ἁπάσης 
σχεπτοσύνης᾽ ὅππηι γὰρ ἐμὸν νόον εἰρύσαιμι, 

ὅδ εἰς ἕν ταὐτό τε πᾶν ἀνελύετο᾽" πᾶν δ᾽ ἐὸν αἰεὶ 
πάντηι ἀνελχόμενον μίαν εἰς φύσιν ἴσταϑ᾽ ὁμοίην. 

διὰ τοῦτο γοῦν καὶ “ὑπάτυφον᾽ αὐτὸν λέγει χαὶ οὐ τέλειον ἄτυφον, δι᾿ ὧν 
φησι [ἴτς 600 Ὁ; 8. οὔθη 11 Α 1 3. 38, 2]" 

Ξεινοφάνης ὑπάτυφος, Ὁμηραπάτης ἐπικόπτης, 
εἰ τὸν ἀπ᾿ ἀνθρώπων ϑεὸν ἐπλάσατ᾽ ἶσον ἁπάντηι, 
(ἀτρεμῇ), ἀσκηϑῆ νοερώτερον ἠὲ νόημα... 

5. 61 ἔτ. 42 1. νέος. 

ἩΡΒΑΚτ στο, Ναοῖ 3, 62, ὅ οἰ ΒΟ ΘΌΘΩ: 

18. ϑυιν. Ἡράχλειτος.... τινὲς δὲ αὐτὸν ἔφασαν διαχοῦσαι Ξενοφάνους 
καὶ Ἱππάσου τοῦ Πυϑαγορείου. ἦν δὲ ἐπὶ τῆς ξϑ ὀλυμπιάδος [8041] ἐπὲ 
Δαρείου τοῦ Ὑστάσπον᾽ καὶ ἔγραψε πολλὰ ποιητικῶς. 
Ἐδομπᾶδ τγαυ ἢ. ὅ 4185 Ὁ 4 5. 89, 838 χὰ βί6]90η. 8. 67 η. 48. Μοίῃο Βράθηκθρη 
βθρθοη αἴθ ἘΒίμοὶς βἰπᾶ: 1. ἀἴο Ὑπδίβδονθ πϑυρυβαρογοίβομον ἘΔΙβοϊαπρ 
δου ΚΙ ἄβομουν ΤΥ οτίο, νεῖ]. ἔτ. 129; 3. ἀἷθ Τδαίββοιθ, ἀδ8ββ8 Ασιδίο!οβ μϑαργίδδ- 

Βογοίβομθ ΕΒΙΒΟΒΌηροη αἰΐον ΤΙ ομίον οι δι, αἴθ βίο σογαᾶθ δαΐ ἀἷθ Β᾽θΌθη-. 
Ζ8ΔὮ] Ὀοχίθμθη {Το γραπᾶον Ὁ. 86 Ηοίθοιρ, νρὶ. 85. 282, 164; 8. σταιηπηδἄβοῃθ 
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18 

18. 

19. 

21. 

32. 

88. 

46. 

ΑἸ. 

δὅ, 

84. ΖΌΒΑΤΖΕ ὈΝῸ ὙΕΒΒΕΞΒΕΒΌΝΟΕΝ. 589 

ἘΘΏΪΟΓ τῖϑ σημείω 8418 Ἰοπίβοιιου ΠθυΔ] ὑπᾶ ἀϑανάτου μνήμης, ΘΠ ΒΐΘΥ 
ποθ μνήμης νοιβίαπαθῃ τγογάθῃ 50]]} (ναὶ. ῬΆΙ]οΙδοβ Α 18 5. 236,20). Πδπη 
ἰδέ ἀ6Υ Αὐδάσιοϊς ποῖ ἄθν Απδὶορσὶθ ἄογ ρυτπδροτοίβοιθη οηρήησαν [35 Ὁ 3 
Κ5., 289, 42] Καπβο οι νογάπη κοί, 5. 69 ἔν. 18 νρὶ. ἔτ. 81. 5. 28. Νδοῖ 
ἴτ, 49 ἰδ δἷβ πϑῦθῃ ἔτ. 12 τηδρ ΠΟΥ 180 50 Ὁ παρ 8. ἔν. χυζαζάροῃ: 

498. ΗΈπΑΟι,. 4|166. 24 (ὩΔ0ἢ ἔτ, 62 Απἴ.)}: ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαί- 
γομέν τε χαὶ οὐχ ἐμβαίνομεν᾽ εἶμέν τε χαὶ οὐχ εἶμεν. αὶ. Ῥαττι. 6, 8 
, 121, 

ΒΚ, 76. ἔτ. 68 ἐπανίστασϑαι] νρὶ. ἤοπι. Β 85 (Επείαι.). Β. 88, 124 (ἀουΐδο!θ 
ὕπμοτβ. 1. φεγαίδισο δ 8.84 ἔτ. 1386 χὰ ἄἸροη. Υαῖὶ. Η. βοβοηκὶ Ῥρίθη. 5. Β. 
118 8. 484, 69. Εθοπᾶα ἔν. 1351 βίαι 4ηΐ. Β 81. οὔδη 8. 63 ἡ. 8. 

Κ,, 89, 22 1], πᾶσαν. 

ΕἸΡΙΘΗΑΈΜΟΒ, ἣΚὅ, 91 πδοῦ Α 10 συϊᾶροι: Ηἱρροθούοβ οὶ Ὀΐορ. 1 42 δυροᾶν. 
ΟΌΘη Α 1 (ιϑ. 9). Υεὶ. Ὑ)Π]δηον Σ Τειἐσεδολίοϊι. ἃ. Τῳν. (ΑΒ. ἃ. 6. Ὁ. ἃ, ΥΥ. 
1900 5. 24. ΒΚ. 99 ἔν. 421. αὐτὸν. 
Ζεκον. 8. 181 Α 29, 8 ἐμπεσὼν] 1. πεσὼν. 

ἘΜΡΕΡΟΚΙΕΒ. Κ., 181,11 χρημάτων] 1. σώματων, ναὶ. 8. 581,9. 5. 192 
ἔτ, 26, Ὑρὶ. ν. Ασηΐπὶ Ἡγεϊέρεγιοάδη δεὶ Ἐιρ. Ἐδίβοιγ, ἴ. αοπιροσς 161, 
Ξ, 198 πδοὴ ἔτ, 21] ραββί οἷῃ ΔΏΟΉΨΤΩΘΥ 615 ἄθ8 ΡΙ ΑΛ 6. ᾿τἰποῖὶρ, 6886 
αἴδβ8. 2 ρ. 111 Ὁ, ἄθῃ Υ Πα οννς Ηθιτη. 81, 826 τΐῦ Ηρομὲ ἃ. Ἐπιρ. σανγοῖβῦ: 

οὐ στάσις οὐδέ τε δῆρις ἀναίσιμος ἐν μελέεσσιν. 
ὙΥΘηΐρο Ὑδβοπ οί ον ἰδὲ αἴθ Ζανγοίβυηρ σοὶ ΡΙ]αῦ, 40 ταῦ. δα, Ρ. 88 Ε' 
ἀκχλειης αἰδηλος ὑπαὶ νεφέεσσι κεδάσϑη; ἄογ Ἐπ συ ροβοιτΘΌθηΘ. Ὑογ8 Ὀοὶ 
ῬΆΙοΡ. ἰῃ Οδίθρ. Ὁ. 180, 28 Βυββο. σομδτε ἄθπυ ΑΡο!οπίοβ Ἐποάϊοβ. 
ΚΞ. 210 ἔν. 100, 8.1, πυχιναῖς. 

Ῥηποιλοβ, 8, 359, 2 (ἀουΐδοιιο ὕθογβ) 1, Νοίο (ΕΒ). 5. 350, 1]. σαμαίνει. 
Αβσηυταβ, 5. 264, 10. ΗΐοΥ ὙὙΑῚ ἀπο αἷθ Πίοροπᾶο Τααῦο σὰ ον ΠΟΙ, 

αἴθ Θ6}}, Χ 12, 9 πδοὴ Εδνογίῃ ἄθπη ῬυΓΠΔΡΌΤΘΟΙ Ζυβοιγοῖδί. ΕὙΘΙΠ οἷ ἀοηκί 

ΤΏᾺΠ ΘΠΟΓ 8ὴ ἄδθῃ βρβζογοη γοι, Περὶ μηχανῆς (8. 261,18), ἀὰ ἄογ Μοοδᾶ- 
πἴβηιβ ((ἀορσοηρονίοδς ἀπᾶ Ὀγοκ αἴ) 8πη αἷο Ηογομπίβορμθη Αὐἰϊοτηδίθ οὺ- 
ἱπηουῦ, 5. 264, 21. 1 ΕἸρσαν (ποῖ Βγοιβομηοί θυ.) ἰδ πϑοῖ που ῦ 

ὙΥ οἶδο σὰν ογάἀοα Ποπαηρ ἄθσ βιοσθοιηθίτίβομθη Γρὸ Κοπβίγαϊοτί. Α46' πυπὰ 
Α.Δ΄ 5ἰπᾶ πδιν!οἢ αἰ οἱοϊαηρ σὰ ἀθηκθη. 

ἈΑνΝαΑχάθοόμάβ. 55, 811, 18. Βοὶ πη. 838 ἰβὺ χυχζυζᾶρθη αἰο βίο! 6 5, 839,19. 

ΔΕΟΉΒ ΑΘ, 5. 389, 4---Ο τσ ἡλοῖ 888, 40 χιι Βίρ θη. 

ΒΘΕΜΟΚΕΒΙτοΒ, Κ8., 404,18 τε σὰ Ξ {ΠΠρθῃ. Ζαπιὶ Ῥδγαροστηα ἀ68. ΠΘΙΏΟΚΥ, 
δῦ 5, 409, 2 συζυίἄροη: 

18. ατε. ΙΧ δ, 4 σφας βσωναία οοηζογηιαίαιο δβιρνὲ βίἀογμνηι ἦτ ηθνο 
δἰηνείαογα [ ϑἴογη Ὁ Π46γ] παΐμγα αἰυϊπαχιια τιθηΐε ἀεδίσπαία, μὲ Τρεπιοογῖζο 

ρλμηϑῖοο ρ᾽ασιξ, εαροβιῖ, 8εα ἑαπιδι ἐα χυούμηὶ ογέμδ εἰ οοοαϑιιβ ΡΟβΒΉμ 8 

απὶηιασυογίογε οἐ σοι οοτἐπιογὶ, 

5. 490, 24 χυζυϊίροη ἔτ. 1164. Ὀίορ. 1 22. 28 αὐροᾶτ, 1, 1 (8, 8, 2. 24). 
5, 434, 14 ζυζαΐάροη ἔτ. 1624. βοχί, Υ1 δ8 αὐποάν. 85. 628, 20. Ξ, 4600, 6 

ὩΔΟΝ τοὐγὰ συζα οι: ἔοσππιου ἀλ8 ἄογ [Πογβούζαπρ' ἀὰ8 οΥἱοπί βομθη ΦΆΘ] θα, 
νεῖ εἷθ νοῦ ἄθῃι 1Π. διτη. ἀπάοη ΚΌαν δέ, ϑμα  οἢ 5, 461, 8ὅ. Χει- 

ρὀχμηταὶ Ζοβίπιοβ, νοπ ἄρεβου 28 Βδοιοτι Χημευτικά οὔον Χειρόχμητα 



δ90 84, ΖΌΒΑΤΖΕ ὕΝῸ ΥΕΒΒΕΞΒΕΒΌΝΟΕΝ. 

10. 

οὗον Ἰμούϑ (-α Ἰπιμποΐορ -α ΑβκΙορίο8) Ὧη ΤΗθοβθροΐα σϑηϊγοίοθ Βτυομβιῦοϊκο 
βυτίβος οσμδι οι εἰπὰ (Βουίμοῖοῖ μέρη απὸ πιοψεη, ἄσε 11) οὐκ σι ἵτη Ῥσοόθεσα. 
ἄεβ8 ΥΠ|. Β, (8. 289) ἀδ8 ῬΥοτι το: (Ἰὰ βοπὲ δαροβέθ 68 αγίϑ πονηδγεμς, 
δ ἐεῖϊα ϑογίξ χὰδ ποὰ8 ρουυοηβ ψ ἐγοθῦον οε8 ορέγαϊζίοηϑ ζαϊΐε8 ἃ ἴα 
μεαὶη, σε8 ἀαρόγίθηοεβ χαδ ἰἰοη ἀρρεῖϊε Χειρότμητα (δἰ). Ὠΐ6 ρον μη οῦο 
ΕὐκΙιάσυπρ (νου Εἰ. Η, Ε΄. Μόνο), Ηαπα εβίεη" (ἀδοὰ 83. 461, 2) ἰδὲ ββοῦ}οὺ 
παπᾶ Βργϑ θοῦ υππιδρ!οι, 6 οσί. ἀθγ Οεϑοδ. ἃ. Ηεὶκ. ὃ. ἃ. αν. (Νϑα- 
ὈΌΓΡΟΓΡΑΡΘΙ 1116), ἀογ. Ηαπα [εϑέὲε8" Ὀθουβοίζε, τηϊββυθυβίθῃς ἄθη ἀθαίβοθα 
νγἱἷθ ἄθη στο ιἰβοιθη Αὐδάτσιοϊ,. 

ΑΝΑχάβοηοβ, 8. 479, 32. Ζυχυβοη 48 ἔτ. 3: Αξι, Υ͂, Ηἶβε. ΕΥ̓͂ 14 (αΌρο- 
ἁσιοκί 8, 8385, 19). 

Ηξκαταιοβ. 3. 453, 41 χα] 1. χαὶ. 

. ΝΑΌΒΙΡΉΑΝΕΒ. 5, 487, 85 χζυδίροῃ: 
4, 8εν. θρ. 88, 48 Δ΄, αὐἱέ δα ἰδ ΄ηίας υἱδεπέμν 6886 πἰλὶὶ να σίδ 

6886 ΄μαην ἨΟΉ 6886. 

. ἘΡΙμΈνιρεβ. 9. ὅ04,1. ὕδθον ΒοιδιθΒ Ζαυο Πμγαηρ ἀθγ Ὀϊοάον βομθα Κα- 
νοὶ δυΐ ἘΡρἱπιθηΐθ8 (θυ, 24, 402) ναὶ. δυο 1.8ὸ Ηδδίοάεα Οοῖς, 1894 
5. 207, ἄδγ πδοινγοῖδί, 888 αἀἷθ ὑπιρϑβδιλ! θέρη ὕοσθο Ηραὶοᾶβ, Ορρ. 111-- 

119, θεῖ Ὀϊοά. Υ᾽ 86, 6, 48 ἄογ Ερὶπιθηϊ ἀοίβομου ΤὨθορουΐθ βίδηπηθη. (6- 
δ 80 γουπητὶ ἀογ Ὑοτῖ. ἀογ ΤΗθοροπΐθ ἀθβ Μυβαῖοθ, ΘΓ τ ΟἿ] ἰἀοπ τ ἴΒο ἢ 
ἰδέ, ταἱῦ Επιράτηου ἀπᾶ ἄθν Μοϊδιηροῦΐο, 8, 61 Β 8. 1 (83. 491). Ταγϑυβ ογαὶθθς 
βου ἀΐθ ΑὈΐαββαπραζοῖς ἴῃ ὕ θογοι πβεϊπιπιπηρ πῆς 8. δ08, ὅ, ἀι Ἐπιρατηοπ ὑπὶ 
δδῦ τος ἀπροδβοίχε υίγα, 

αοκοιλβ Κὶ, 527, 10}, Ηογοάϊκοβ Ρ. 448 Β. Υεὶ. 5. δ24, 18, 



80ύ. ΝΑΜΕΝΟΥΕΕΖΕΙΟΗΝΙΝ. 

Ὠ 16 ϑοίζθηζδη! ϑίοθς ἐπ ΕἸΔμπτηθυτι, νου ρος ἀἰθ Καρὶ τ θοζο Πρ. 

ΑΒΑΒΙΒ 4, (21) 60 Β ὅ (481, 1). ΑμΜπῖνιαβ 17 (Δ08) 184 1 (108, 4). 
Αϑατηλῆσηοβ 46 Α 89 (812, 6) ὅδ Β᾽ ΑΜεῖρβιαβ 14 Α 11 (514, 41). 

(411, 14). ΠΑ ΜΧΆΤΙΑΒ 4], 3 (210, 86) δ5 Α 1 (861,5). 
Ασάτηον Τῦ Α 1 (δ28, 38) Ο 1 (634, 38) ΑΝΑΘΉΛΈΒΙΒ 1 Α 1 (δ, 28. 8,29. 34. 88). 
11Α 2 (δ85, 14). ᾿ΑΧΑΧΑΘΟΗᾺΒ 1.Α 1(9,1) 2,1,1(44) 

Αϑελβ 45 Α (218, 86). ι 9(16θ) 29 (20) 8.4 10 (23) 20 (24) 
Ασρτλβ 454 (18, 84). 4 5(211) 11.ΧῈ. 1 (89,20) 4(39) 84 
ΑΘΕΈΒΑΈΟΗΟΑ 45 Α (218, 40). (41) 41 5. Ε. (48). δ᾽ (49) 1234 32] 

Ασυτῶβ 45 Α (218, 86). (111) 46.115) 47. ὅ8 (116) 204 8 
Ατατιοβ 45 Α (219, 18). (41) 5(144) 21 Α 1 (456, 86) 6.1 
Αἰϑὸκ 45 Α (218, 38). (162) 81 (168) 44 (168) 48 (169, 9) 
Αἰνεαὰβ 46 Α (218, 39). 52 (110, 15) 69 (112,28) 10 (118, 2) 
Αἰβοηυτοβ ἂν Τυαρίκον 46.Α 39 (312,6), 81 (118, 46. 48) 86 (116, 40) 86 (118, 

91 (322, 44, ἸΘΑ 1 (528,28) Β24 86) 29, 1--3 (289, 171) 80,1 (241,3) 
(684, 117) 88, 8 (684, 11). 45 Β (280, 15) 46 (204-885) 41ΧΑ 1 

-- ἄον Μδιβοιηδακον 30, δ (241,4). (886, 21) 2--4 (386, 15. 28,86) ὅ 
Απτκάποβ (ΑΚίοδατοβ) δδ Β 299 (459, 18.;} (881, 257) 11 (838,86) 11(838, 18) 

ἈΘΕΒΙΡΑΜΟΒ 46 Α (218, 40). (65) 14.ἃΧ 18 (106) 18.Α 10. 11 Ὁ. 13 

460, 8 7). 48,1 (839,14) 49, 2. 8 (840, 1.15) δὶ 
Ακμοκνῖρὰβ 45 Α (219, 10). Α 1(841, 38) δ (842,23) 8 (348, 12) 
Ακπον 21Χ 1 (158, 15) 8.(161) ΒΊ1δ1. 20 (845,36) ὅ4 Α 8 (851, 16) 19 (361, 

(221). 217) Β Ψονϑοπι. (864,21) Β 1 (864,25) 
Ακυβάραβ 45 Α (279, 1). δδ Α 1 (8θῦ, 10. 866, 1. 861, 15. 28) 
Ακυβπμλοβ 1 ΑἸ (8,84. 88). 618Β14. 2. 4. 1 809, 1. 15. 39. 831 14. 18 

(498,38) 18 (510, 94.----511, δ). (810, 16. 28) 86 (881, 80)} τὸ (882, 11) 
ΑἸΕΧΆΜΈΝΟΒ 19.Α 14 (138). 91. 92 (384, 81. 46) 186 (392, 21) Β ὅ 
Αἰμοσποβ 45 Α (219, 1). (δ, 2.8) 14 (408, 30 νεῖ, 411, 16) 
Αὐκιλβ 45 Α (218, 41). 51 Α ὅ (418, 10) 11 (418,80) 20 (414, 
ΑἸΚΊΒΙΑΡΕΒ 16 Α 1 (528, 8) 814 4 42) 84 (089, 84). 

(664,2) 11 (665, 42) Β 4. ὃ (561, 827.) ΑΙΝΑΧΑΘΟΆΕΒΕΒ 46 Α 10 (820, 84) 48,8 

ΑἸ ΚΊΜΑΘΗΟΒ 8, ὅ (38) 45 Α (219, 18). (839, 39) 88, 6 (686, 2). αὶ. 5. 810,6. 
ΑΥΚΜΑΙΟΝ 4, 1 (21) 14 (108---107) 21} ΑνΝαχάποηοβ 194 1 (80, 82) 46 Β 34 

ΑἸΘθ (114) 81 (115,46) 45 Α (218,31)} (885, 19) δθ, 1, 2 (412, 20  Ξ δὅΑ 1: 

Β ὃ (281,46..48) 464 86(811,46) 54, (412,81) δ1 Α 25 (414,89) ὅθ (476, 
Α 5.(851, 24) ΤΊ Β 3 (6839, 40). 91- 419) 84 (ὅ90, 8). 

ΑΙΟΡΈΚΟΒ 45 Α (219, 1). ΑΧΝΑΧΙΜΆΧΡΕΒΟΒ 1 Α 18 (12) ἃ (14--2} 
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84 1.2 (21 5.(22) 9.(23). 12 (28) 

114ΧΔ4 1 (38,1) 2.(89) 82 (46) 81 (47) 

48 (4158) 1854 ΚᾳᾺΆἃ}Ὁ (108,8) 2 (109 8 

(109. 2044 ὃ (144Ἢ 21.,νελδΙι (189, 24) 

46 (169, 58) 46 Α 41 (312, 82) 61 (811, 

Α8) θὅ (315,25) 84 (821,84) 41ΧΚ 18 

(388, 10) δ0 (841, 6) 51.Α 10 (848, 

20. 23) 11 (344,3) δ4 Α 22 .361, 48) 

55 Β 1δ (411, 8). 
ἈΝΑΧΙΜΈΝΕΒ 2, 13 (11 117 (19) 28 (20) 

ὃ (21---20) 11.Α 82 (46) 86. 81 (47) 

18 Β γούθο. 6 (901) 14.Α 11 (105) 

154 3 (109)Ά) 58.118) 204 δ (144) 

21. Τὸ (114 206 4.6 (233,3) 464Α 1 

(804,2) 2.(806, 38) 1|.30Ί, 21) 41 
(312, 21) 42.318, 138) 48 (316, 817) 

δὅ (318, 28) 85 (321, 89) 588 (322,11) 

98 (828, 38) 4ΤᾺΑ 18. 14. 117 (8838, 10. 

18, 18) δ0 (840, 34. 341,9). δΙ ΑἹ 
(841, 38) 4.(342, 9) 8.(848,12) ὅδ Α1 

(869, 80). 
ἌΝΡΒΟΝ ΜΑΙ ΠΟΔΈΏΚΟΥ 29, 12 (240, 36). 
ΑΝΟΝΎΜῸΒ ΠῈῈ ὈΙΑΙΕΧΈΙΒ 8 (80.---587). 

-- ΑΜΒ τΟΗΙ 82 (577-580). 

-- ΡῈΒ Μετάχυ δθ (346), 36--}41, 37). 

ἌΝΤΗΕΝ 45 Α (219, 12). 

ἈΑΙἈΝΤΙΓΌΘΗΟΒ 4, 1ὅ (80) 80 α ὃ (552, 25). 

ἈΑΝΤΙΜΈΡΟΝ 48 Α (218, 86). 

ἈΝΤΙΜΕΝῈΒ 4 Α 218, 42). 

ἈΝΤΙΡΉΟΝ ἀογ Ἐράμποῦ (ν. ἘΠΔτ μη) 16 

Α 9 (δ258,7 Τ8.Α 18 (δ42,41) 19 

Α 18 (641, 11) νρὶ. 80 (δ80---ὅ060) 81 
Α 10 (668, 40). 

-- ἀογν Βορ ἰδέ 4, 1 (30) 80 (ῷ8θ---5ὅ60) 
Β81.ἃ 19 (ὅθ0, 7 Β 40 (ὅ14,860). 42 

(518, 8). 
ἈΡΟΣΤΌΒΕΧ (ΑΡΟΙ ΠΟ ΘΟΕ) δὅ Β 800, 18 

(468, 41. 464, 16). 
ἈΡοΙΧΟΡΟΒΟΒ ν. ΚΥΣΙΚοΟΒ (ΑΡο]]οᾶοξοβ) 

δὅ Β 4 (404, 16) 61, (484, 8--14) 68, 8 
(481, 41). 

ἈΡΟΙΧΌΒΟΤΟΒ 8. ΑΡΟΙΙΟΡΟΒΟΒ. 

ἈΔΕΘΗΈΡΕΜΟΒ 8δ Α ὅ (262, 51). 

ἈΈΘΗΡΙΑΟΒ 2, 11 (19) 29 (20) 114. 6 

(38) 6 (89) 29 (45) 31 (41 14 ΧΚ' 1] 

(105) 21 Α 16 (114,22) 29, 8 (239, 28) 
4604. 1 (807, 21. 28) 20 (310, 18) 64 

(318, 20) 98 (828, 86) 41 (885, 35. - 

855. ΝΑΜΕΝΘΥΕΒΖΕΙΟΗΝΙΞ. 

389, 6) δὺ (840, 85) δὅ Α 1 (8561, 38) 

δ᾽ Α ὃ (413, 10) 84 (689, 859). 

ἈΒΟΒΈΜΆΑΟΘΗΟΒ 4δ Α (219, 9). 

Ἀπομθσηοβ 12 Α 18 8ὶ 128 (64) 
([3). 1854 10(111 1989 (548, 49). 

ΔΈΘΕΙΡΡΟΒ 4, 16 (341) 84 (2060, 18 .---97) 

45 Α (219, δ; νρὶ, 219, 25). 

ΑΆσΗΥΤΑΒ 8, 15 (360) 382.4 8 (248, 38) 
6. 1 (244, 15. 19) 6δ---3. 10 (244, 15. 19. 
38. 40) Β 11 (268,7) 583,2 (259, 834) 

85 (261---274. 41,1 (210, 338. 48,2 

(18,3) 4δ.Ὰ (219,4, Β.(280, 18) 

Ὁ (291, 832) 88 (089, 27). 
ἈἈΓΝΈΘΤΟΒ 4, θ (21) 48,2 (11, 83. 86). 
ΔΆΙΟΝ ῬΥΓΔΡΌΥΘΟΥ 40, 8 (216, 28). 

ἈΒΙΡΗΒΑΡΕΒ, ϑ0ΠὍ]ΟΥ 68 ΑἸὨΔΧΒΡΌΥΤΆΒ, 
46.Ὰ 22 (810, 1). 

ἈΈΙΒΤΑΙΟΒ 82 Α 24 (248,21). 

ἈΞΒΙΒΤΑΝΘΕΣΟΒ 45 ἡ (2719, 29). 

ἈΚΙΒΤΕΑΒ 4,1(21) 454 (218, 39). 55 
Β 800, 18 (468, 86) 68 (488, 19). 

ἈΕΙΒΤΕΙΡΕῈΒ ῬΥΓΠΙΔΡΌΤΘΟΥ 84, 5 (2300, 38) 
4δ ἃ (219, 21). 

ΔΕΙΒΤΙΡΡΟΒ ν. Ταγοηῦ 45 α (219, 4). 

ἈΕΙΒΤΟΡΕΜΟΒ 1 Α 1 (δ, 28{{. 8, 38. 839). 

ἈΒΙΒΤΟΚΊΞΙΡΑΒ 45 ἃ (219, 8). 

ΔΕΙΒΤΟΚΉΑΤΕΒ 4ὅ ἃ (219, 22). 

ἈΒΙΒΤΟΜΈΝΕΝ 45 Α (278, 40). 

ἌΒΙΒΤΟΝ Αὐχί 45 Εὶ 1 (802, 48). 

ΔΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 18 Β δ χη. (120) 24 

(229) 26 Δ 2 (232,24) 45 Ὁ 8 (290, 

11) δ1΄ ΟἹ (8588, 21) 14 Ο 3. 8 (522, 

48 {}ἠ᾿ ΤΊΑ δὅ5 (ὅ85, 238.) 184 4 

(542, 1). 

ἈΝΙΒΤΟΤΕΙΕΒ δίχαϊορθ 411, Ὠγοβδ στηᾶπη 
194 11 (138). 

Απκεαβ 46 αὶ (19, δ). 
ἈἈΡΕΡΟΝΑΡΤΕΝ δ Β 299 (4θ0, 1). 

Α5τεαβ 45 Α (219, δ). 
Αβτον 4, 19 (82). 

Αβύυύχοβ 45 ἃ (219, 1). 

ΑΤΗΑΜΑΒ 43,1 (217,30) 45Α (219, 11). 

ΑὐΤΟΟΘΗΛΕΙ͂ΡΑΒ 48 (219, 20. 41). 

ΑΧΙΟΡΙΒΤΟΒ 13 ΧΑ 10 (91) νρὶ. 18 Β γον- 

θομ. θ (91) 8 Εἴ, (95) 88 (101). 

Β 42 

ΒΑΒΕΙΥΚΑ 4δὅ Α (219, 40). 
ΒΑΚΟΗΥ ΡΕΒ 2ὅ α 4 (280, 14). 



8ὅ, ΝΑΜΕΝΒΥΒΕΖΕΙΟΗΝΙΒ. 

Βακι 61 Β 21 (499, 24). 

ΒΑΥΒΎΤΑΟΒ 45 Α (219, 17) 58. ΒΑΤΗΎ 1.08. ΠΕΜΟΚΕΡῈΒ 8, δ (85) 

ΒΑΤΗΥ10Β ἴ, 2 (338. 14 Β 1 (106) νρὶ. 

ΒΑ ν]Δο5 45 Α (219, 11). 

ΒιΑβ 1Α 1 (8, 32, 31) 24 (13) 12 Β 89 

(12). 
Βιον ν. Αράριαὀ 64 (488, 6--12). 

Βοιραβ 934, (229, 15). 

Βοιὸο 45 Α (219, 40). 
Βοιο5 ὅδ Β 299. 80ὺ (400, 123. 20. 336) 

ΘὉ (488, 13---26). ἘΕϊπ ᾿ὕρογον Β.(}) 

θ5 (458, 25). 

ΒΟΤῸΝ 11 Α 1 (38, 6). 

ΒΈΟΤΙΝΟΒ ὅ (2) 7.88) 10,1 (38) 14 

ΒΊ1 (106) 21 Α 1 (156, 217) 28 Β (231, 

θ) 4564Α (218, 38. 219,31) 6064 1 

(489, 16. 19). 
ΒΕΥα5 δὺβ8 Κτιοίΐοῃ 45 Α (218, 85). 

- δὰβ Ταγοηῦ (ἀθη βοὴ 7) 45 Α (219, 9). 
ΒυτΤΗΈΒΟΒ 45 Α (219, 80). 

Βυτηοβί(ῦ) 28 (229, 13) 4 (218, 35) 

Βυνράκὺυ 48 Α (219, 84). 

ΟΗΑΒΟΝΡΑΒ 40 Α (219, 80) 68 Β 8 (508, 

21). 
ΟμπΑβ 46 Α (18, 39). 
ΟἼππον 1 Δ 1 (8, 33. 31) 2 (9) 

40 Α 2179, 86) 81 Β 1 (668, 86). 

ΟἩΠΟΝΙΒ 4δ Α (219, 835). 

ΟἩΒΥΒΙΡΡΟΒ Ῥυίπδρ. 45 Α (219, 81). 

ΟἩΒΥΒΟΘΌΝΟΒ 18.Χ. 10; νρὶ. Β ουθοιη. 
(91). 

24 (15) 

ΒΑΚιρΑβ 46 Α (279, 1). 

ΠὈΑΜΑΈΜΕΝΟΒ 46 Α (218, 39). 
ΤΑΜΑΒΘΤΕΒ δῦ Β 10 (411, 4) 

(584, 19). 
Ώαμο ἤ, 1 (33). 

ΘΑΜΟΚΙῈΒ 48 Α (218, 81). 

ὍὌΛΜΟΝ ν. ϑ'νσβακὺβ 41, 1 (210, 81) 42 

(2171, 12---958) 45ΑᾺ (219, 24) 45 Ὁ 1 
(296, 27 1{.. 

-- νοῦ 08 46 Α 1 (308, 89) 
(581, δ). 

ΒΑΜΟΤΑΆΘΕῈΒ 40 Α (279, 1). 

ΘΑΈΡΑΝΕῦΒ 45 Α (219, 19). 

ὈΕΙΝΆΚΟΗΟΒ, ΡΥΓΠΔΡΌΥΘΟΥ, 8, ὅ (85) 48 

Α 219, 18). 
Ὠ 1915, Ετσβδετιω. ἃ. οσβοκτ. 

10 Β 2ὅ 

ΑΙ 

898 

ΘΕΙΝΟΚΒΛΤΕΒ 45 Α (219, 1). 

9 (817. 83), δ 
Β 296 (49, 8). 

ΠΕΜΟΚΗΙΤΟΒ 1 .Α 1. (8,2) 2,11 (19). 3 

Α 20 (4) 4,0(217) 11ΧΑ 81 (41 14 

Α 18 (105) 184 110 (111) 82 (114) 

44. 45 (118 47 (110) 194 2 (131) 

Β4(140)Ὼ 204Α 1 (140) ὃ (144 21 

Α 5 (102) 14 (108) 44 (108) 60 (11|], 

41) 69 (112, 24) Τὸ (118,5) 82 (116) 

90 (180, 38) 90 (181, 32) Β 42 1,δ,γη. 

(197) 29,8. 1 (239, 28. 3) 3524 2 

(248, 84) 41,2 (210, 84) 46 Β 4 (280, 
40) 46.4 1 (806, 19) 4. ὅ (801, 4.11 4. 

39 (812,17) 46 (816, 18) δ4 (817, 16) 
1 (820, 838) 78---81 (821,17) 817. 88 

(822, 2. 11). 98, 96 (828, 41) 116 

(826,2) ὅ1 Α 38 (84δ, 44 δ4. δῦ 
(850---412. ΥΠ32) δ60, 1.2 (412, 18, 28) 
ὅ1 Α.1.8 (412, 28. 38) 11 (418, 80) 22 

(414, 29) δὅ9 Α 1 (4τῦ, 81) 62 ΑἼ. ὅ 

(484, 11. 84) 68, 2. 3 (481, 401) τί 
Β 10 (δ09, 86) 14 Α 1 (612, 8. 25) 2-τ 
(818, 91) 1ὅ (δ1δ, 44 22 (616, 81) 
Β 4 (619, 88.) (20, 388). τ (δ28, 20) 

ΤΑ (δ8δ,1) ΒῚ (581,88) 4 (640, 

θ6) 80 Β 44 (δ51, 8) 84 (659, 86 {{.. 
ὌΕΜΟΝ 48 ἡ (2:9, 28). 

ΒΕΜΟΒΤΗΈΝΕΒ, ΡΥΓΒΔΡΌΓΘΟΙ, 45 Α (219, 
22). 

ΘΕΧΙΤΗΕΟΒ 82 Β 14 (2δῦ, 11)() 

(219, 18). 

ὈΙΑΡΕΒ, Μθομδηῖκον, 80 Β (214, 11). 
Ῥιλαομὰβ 286 Α 5 (2355, 8). ὅδΑ 108 

(810, 3) Β (460, 24) 14 Α 12 (δ15, δ) 
28 (516, 48). 

Ῥιλυέχειβ, οι. ἀθὺ Βοος. --, 14.Α 22 
(618, 81) (88, ὅ80 ---587). 

ΘΓ ΚΑΤΑΒΟΗΟΒ, ΡΥ ΓΠΔΘΌΣΘΟΥ, 4 Α (279,6) 
Πικαβ 45 Α (219, 10). 

ΠΙκὸν 49 Α 219, 26). 

ῬΙΟΡΟΚΟΒ 8, ὃ (85). 

ῬΙΟΘΕΝΕΒ ν. ἈροΠ]οπα 2, 11 (19) 2, 21 

45.Α 

(290) 8.4 4(21) 11 (28) 28 (28) 11 

Α 81 (41) 1441]. 12,18 (105 20 

Α 9 (14 214 τὸ (114 2646 

(238, 8) 18,11 (284, δ. 82) 29,0 (239, 

29) 464 61 (818, 38) 958 (528, 8364) 

35 
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115 (825, 48) 49, 8 (840, 16) ὅδ0 (840, 

34. 841, 9. 20) ΒῚ (ΒΗ, 80---;ὁὴ0|.5, 10) 
δά Α 83 (551, 15) δ4 Α 82 (368, 41). 

ὈΙΟΘΈΝΕΒ ν΄. διῆντμα ὅθ, 2 (412,21) 51 

ΑἹ (412,29) δ 5 (475, 33) δ9 Α1 
(418, 329). 

ΒΙΟΚ ΕΒ 4, 10 (29) 4, 10 (81) 8524 4 

(248, 39) 39,1 (216,8) 40 (216, 20 
21) 45ᾺῚᾺ (219, 11; νεῖ. 219, 26). 

ΤΙΟΡΕΙΤΉΕΒ, ΟΟΡΌΘΥ ἀθ8 ΑΠἸΒΧΑΡΌΓΔΒ, 
46. 11 (809, 12). 

Ῥιοτιμοὸβ 46 Α 95 (328, 47) 

(819, 84) ὅδ αὶ 111 (381,41) 

85---4855, 4). 
Ῥυρηιτοβ, [Δ ΟρΤΆΡ, 24 (229, 15). 

ὈΕΚΟΜΟΚΕΙΤΕΒ (Ἶ τὸ ΘΕΜΟΚΈΙΤΟΒ) δ 

Β 801 (466, 29). 

ΘΒΥΜΟΝ 45 Α (219, 26). 
Ῥυμὰβ 45 Α (218, 38). 

ὅδ Α δὅ 
608 (4817, 

ἘΘΗΕΚΆΒΑΤΕΙΑ 40,3 (216,24) 45 Α (219,39). 

ἘΠΗΕΚΉΛΤΕΒ 4, 10 (29) 4, 10 (81) 32 Χ 4 

(248, 89) 40 (2170, 21 --28) 45Ὰ (219, 

1. 26). 

Εχτπιῖβκοῖ 45 α (218, 42). 

ἘΚΚΕΙΟΝ 4δ Α (219, 858). 

ἘΚΡΉΑΛΝΤΟΙ 85 (275, 3ῶ0---40) 45 ΧΑ (218, 
84). 

Ἐποπιβ (7), Ῥγίμαρον., 264 1 (282, 21). 
ἘΜΡΕΡΟΚΙΚΒ 1Β1(14 2,8 (148). 2,9 

(16) 4,5 (217) 1,8 (38) 11ἙΝδ 1 (39,11) 

ὅ (39) 18 (40) 21. 25. 26 (41) 41 (48) 

49 (48). 134 4. θ6.(90) 18 Β γογῦοηι. 

6(92) 144 3.8 (108,14.29) δί(104, 

ὅ) 11.118 (105 184. 1(109,9) 2. 4 

(109ς.) 18.434 9(4Γ0. 10. 11. 15 (111) 

20 (112) 44---406 (115) 417. 49 -- 58 (116) 

Β 2 Τϑπῖπὶ. (119) 194 1 (180,18. νρῖ. 
151,10). 2.(181]) [10 (1322. 2042 

(140) 5 (148 -- 1468) 14 (147) 21 (1δ8 

--828) 22, ὃ (228,11) 25 Α 6 (230, 22) 

828 14 (255,9) 85 Α 2 (261, 84) 38, 8 

(2158, 338). 4564 (219,2) 1 (298, 18) 

464 8 (801,29) 48 (814, 21. 82) 52 

(811,10) 61 (811,48) 65. 68 (818, 26. 
41) 69(819,40) 88.(322,9,), ὅ44Κ 17 

(858, 26) 24 (882, 80) ὅδ Α 4 (869, 
18) 66.(381,80) 188 (392,24) Β 800, 

85. ΝΑΜΕΝΕΨΕΒΖΕΙΟΗΝΙΆΒ, 

10 (462, 45) 18 (468, 38) 14 Α 18 (516, 

1 164 2.8 (δ24, 158. 261) ΒΒ 3 (580, 

45) 71 Β 8 (539, 40) 81 Α 28 (526, 39) 

594 (059, 11{{}}. 
ἘΜΡΈΡΟΒ 45 Α (219, 11). 

ΕΝΆΑΝΡΌΒΟΒ (7) 46 Α (218, 86). 

ἘΝΡΙΟΒ 45 Α (219, 12). 

ἘΞΡΙΘΗΆΒΙΡΕΒ 45 Εἰ (302, 21). 

ἘΡΙΘΗΛΈΜΟΒ 4 (19, 82) 114 8. (398) 18 
(40)ὺ 18 (89---108)] 45 Ὁ 1 (293, 20) 
ὅ5 Α 110 (888,88) ΤΊ Β9 (641,9) 94 
(689, 18). ᾿ 

ἘΡΙΘΕΝῈΒ 25 Α 1 (229,26) νρῖ. 281, 4. 
ἘΣΡΙΜΈΝΙΡΕΒ 1.Α 1. (8,28). 4,702 11 
Β 20 (84) 214 13 (102) 688 (488, 19) 
08 (499---ὃθ05) 584 (690, 14. 

ἘΡΙΡΗΒΟΝ 45 Α (218, 41). 

ἘΣΡΙΒΥΙΟΒ 45 Α (218, 84). 

ἘΞΒΑΤΟΒ 45 Α (218, 35). 
ΕΌΆΝΘΕΟΒ 45 Α (218, 40). 

ΕσΑνΟΚ 22,1 (228,,) 454 (219, 11). 
Ἐσυβυιχρεβ 4, 8 (28) 8,14 (86). 

ΕσΡΙΚΟΒ 45 Α (219, 16).ὕ 

ΕΠΕΙΤΉΟΝ 48 Α (219, 20). 

ΕΈΝΟΒ δῦ Β 88 (411,2) 14Α 26(517, 19). 

ΕΤΕΤΕΒ 45 Α (279, 16). 

ΕσόαλΑμοΝ 671 Β 8 (491, 24). 

ΕΥΜΟΙΒΟΒ 4 Α (219, 14). 

ΕΡΗΕΜΟΒ 48 Α (218, 42). 

ΕἘΤΡΗΒΑΝΟΚ 824 (244,19) 88 Β (214, 

11) 438.2 (218, 4). 
ἙΕυροχβ 24 (229, 18) 

11 (614, 89 [{.. 

ΕΤΕΙΡΙΡΕΒ 12 Α 1.(61,32) 4.(62) [6 8 128 
(04, 138 455. 46.(99) 18.Ὰ 16(111) 
21 Β 60 (202) 464 1 (308,15) 5 (801, 
22) 21 (809,44) 88 (811,20) 62 (318, 
6) 108. 112 (825, 2. 24 2 (836, 16) 
δ1 Ο2 (364,29) 68 Α 4 (502,4) 14ΧΣΨ 1 

(512, 81. 4; 14 Α 4 (5818, 38ΥϑΥϑ. Β1 

(518,18) ΤΊ Α 8 (δ8δ, 40) 18 Β 3 (544, 
5) 818 10---ῶῇ (569---812,14) 32 (512, 
41) 88 (580, 36) 2. (638, 1 ---4)7. 

ΕΥΕΥΚΈΆΑΛΤΕΒ 45 Α (219, 21). 

ΕΕΥΜΈΡΟΝ 4 ΔΑ (219, δ). 

ΕΠΕΥΡΗΕΜΟΒ 45 Α (218, 40). 

ΕΒΥΡΗΟΝ 18 Β 59 (102) 45 Ε 1 (302, 49) 

11 Β΄11 (641, 24). 

Ἴ4.Α 1 (611, 41) 



85. ΝΑΜΕΝΒΥΕΒΖΕΙΟΗΝΙΚΞ. 

Εσπυβοβ 38,2 (259, 30). | 
Εσπυτοβ 4,10 (29) 51,8 (242,88) 824 4 

(248,40) δ (244,11) 88 (59, 3ὅ -- 
200,13) 45Α (Ἴ8, 41. 219,3) δ4 Α 
(851, 24). 

Εὐτηόβιον (2) 45 Α (219, 28). 
Εὐτηύκιεβ 4δ ἃ (219, 23). 

ΕΥΤΗΥΧΝΟΒ ν. Ταγοηΐ 45 Α (219, 6); 8. ἵ. 
Εὐτηύντβ ἃ. ΓΟΚτοΟὶ 45 Α (219, 16); 

8. ΕΥΤΗΥΝΟΒ. 

ΕΥΧΙΤΗΒΟΒ (ἢ) 82 Β 14 (2δὅ, 17). 

ατάῦυκοκ 48, 1 (839, 10). 

ατάσκοβ (ΡΥ ΔΡΌΥ ΟΣ ἢ) 8, 12 (36). 
-- ν. Ἐδορίαπι 4, 8 (2) 21. Α1 (188, 

. 14, δ5 ΧΑ 1 (860,23) 804 8 (652, 
82; νρὶ. ὅ61, 82). 

ΘἸἼΘΕΙΡ̓ΡΟΒ 45 Α (219, 25). 
ατχκινοβ 45 ἃ (219, 3). 

ΟΟΕΘΙΑΒ 14.4.2 (103,14) 21 Α1 (151,13) 

21 Α 2 (161, 25) 19 (1(64),)]͵ ὅδ. 9 

(369,26) 10 (869,46) 174 Α 20 (511,22) 

Β6 (58ὅ20,0ὺ) 716 (δ28, 35 --- 580, 8) 
Ἰ1Α 1 (885,17) 4.1.9 (δὅ8δὅ, 22. 81. 43) 
10 (5386, 4)3,. Β 8 (589, 41) ἼΒΑ 12 

(842, 317) 19.Α 4 (δ45, 33) 8.ΧΞΨ1 

(503,4) 11 (568,46) 84 (ὅ90, 32), 

ασυττιοβ 45 ἃ (219, 15). 

ἨΑΛΒΒΟΥΕΙΕΙΑ 40 Α (279, 88). 

ΗΑΒΕΟΤΈΙΤΕΒ 45 Α (219, 9. 38). 

λιμὸν 45 Α (218, 38). 
Ἠλπκράϊοβ, Αβίσοποιῃ 70 Β 4 (606, 23). 
ἨΕΘΕΒΓΟΑ ΜΟΒ(7), Πρ γογ ἃ. ΗΙρρίδ5 19. 1 

(645, 4). 
ἨΈΚΑΤΑΙΟΒ ν. Μοὶ 2, θ (16) 11 Α 8 (39) 

12 Β 40 (12) δ5 Β 1 (411, 4). 
--αν. ΑΒάρτγα δὅ Β 4 (404, 15) 298 

(415, 32) θ60 (480-- 4) 624 8 
(484, 26) 2 (481,41) 11 11 (609, 39) 
84 (690, 10). 

ἨΈΤΑΝΡΕΟΒ 45 Α (219, 9). 

ἩΞτκΑΟΝ 45 Α (219, 22). 

Ηξιαιλνικοβ δ Β 15 (411, 4) 
(498, 80) 10 Β 25 (684, 19). 

Ἡπτομιβ 4 Α (219, 325). 

ἨΕΙΟΤΗΛΙῈΒ 4,19 (32) 184 8 (91). 

ΗΒΑΚΊΕΙΤΟΒ 1Α 1 (8,28) 

66 Β 13 

8. 11 (28) 

5698 

4,19 (32) 8,1---9 (38). 12 (58 -- 89) 

18 Β ψοτγῦρῃ. 6 (91) 14 Α 4 (104) 

11.12.15 (105. 1854Α.110 (11) 38 

(158 89 (118 40 (118 1941 

(181,2) 8. (181 204.1(140) 2148 

(102) 29 (106,11) 62 (111) 16 (114,24) 

86 (116,41) 264 10 (238,20) 464 4 

(ϑ01, ὅ) δ0 (841,9) 52, 4 (855, 81) 
δδ Α 4 (869,10) 21 (811,37 84 
(314,40) 660 (381,80) Β 124 (4217, 24) 

1.88 (488,19). 286 (441,21) 6089 

(482, 8) 118 4 (δ08, 41) 14 Α 22 

(810,30) 84 (088, 39). Υεὶ. 85. ΥΠΠ. 
ἨΞΒΑΚΎΤΕΡΕ (Ἡρακλείτειοι) 121 8 9 

(9, 31 52. δ8 (βδῦ) Ἡραχλειτιστής 
121 8 1 (61,328). 

ἨΈῈΒΜΟΡΟΒΟΒ Υ. ΕΡΏΘ6ΒΟΒ 12 Α 1 ἃ 2 (68,9) 
12 Β 121 (82). 

ΗΈΒΜΟΤΙΜΟΒ 4,1 (21) 4,8 (25) 464 ὅ8 
(811, 84). ες 

ΒΈΒΟΡΙΚΟΒ ν. βϑι γτη τα 1ὅ,1 (1017) 414 

(388,25) δδ Δ 10 (869,46) νε!]. 118 11 
(541, 28) 18 8Β θ (542, 14). 

-- ν. Τϑορεμποὶ 10 Δ 2 (824, 18) 

(521,10) 84 (690, 22). 
- ν. Ῥογίηζ 66 Α 1 (489, 15). 
ἨΈΒΙΟΡΟΒ 1.4. 18 (12). Β1 (44) 23,20 (19) 

4,80 (21) δ (32) 114 8 (389) 18.19.(40) 
ΒΊ1!:-- 18 (53ὴ͵ 128 40 (72) δ1 (14) 

184 θ (90) 13.4.9 υπᾶ Β οτθομι. 2 

(01) 158,1 (107 1541 (109,9 )) 44 

(118) Β 18 Τιοτηπι. (127 204 ὅ,1ὅ 

(143. 148 21.4.3 (102) Β 21 (198) 

ἀδ 1 (292, 387 66θ.Α ὃ (490,33). 18 

(491, 15) Β 2 (491,38. 4 (492, 8ὃ 

12 (498,18) 61 ΒΊ(491,26) 19 (498,44) 

18 (610, 29, 38) ΤἹΑ 18. (ὅ31, 10) 
Β1 (ὅ871, 388) 198 6 (548,80) 80 41 

(551,10) 84 (δ90, 16). 

ἩΈΒΤΙΑΙΟΒ 45 Α (219, 4). 

Ητκεταβ 32 4. 1(248,21) 81 (Ξ275,11---18). 
ΗΙΡ̓ΡΑΙΟΒ - ΗἼΡΡΑΒΟΒ 8, 6 (85). 

ΗΤΡΡΑΉΘΕΙΡΕΒ 4 Α (219,22). 

22 

ἨΗΙΡΡΑΈΟΘΗΟΒ --- ΗΤΡΡΑΒΟΒ 8, 4 (84) 8,9 

(85). 

Ητρραβοβ 4, 19 (32) 1, 8 (83) 8 (84) 
12.418; νεὶ. 84 (588, 8,31 1246 
(82. 68) 184 48 (115) 3141 (156, 21) 

88" 



᾿ δ96 

22, 1 (228, 1) 48,2 (271,42. 218,3) 

4ἀ5 Α (219,10) δ0 (841,10). 8, ΗἼΡΡον. 

Ητρριὰβ 14Σ 1 (4,1) 45 Β (280, 10) 

ἼΔ4.Α 5.9 (514, 8.31) 26(511,28) Β6 
(520, 6) 10 Β9 (δ25, 880. 1Τ11]4Ὶ4 4 

(δ8δ, 28) 10 (86,4) 79 (δ48-- δ50). 
ΗτρΡοθΑΜῸΒ 27 (236, 22 --- 957,29). 

ΗἸΡΡΟΚΉΑΛΤΕΒ ν΄. ΟΠἶΐοβ 1 11 (11 8,4 

(84) 830..241,1 -- 34.5.2) 31,1.242,32) 
45 Β (280,17 55 Β 300, 18 (468, 48) 
Β 8301 (468, 11) Ο 32--θ (468, 8160 

80 Β 18 (584, 6). 

πιν. Κοβ 20ῚᾺ. 1 (140) 

48 (168, 48 1| (114,29) 2604 14 

(284, 158) 41 Α (838, 28) 5810 2 

(8δ4, 111. 8) ὅδΑ 1 (361, 297) 
2. 4. 10 (869, 1. 19. 44 14 (870, 28) 
108 (887, 17) Β 124 (421,19) 208 

(459,10) 81 Β 42 (518, 4). 

-- ΝοΙ͂ρ ἃ. ἀογρίαβ 10 Α 8 (δ25, 28). 

ΗΙΡΡΡΟΜΈΡΟΝ 4δ Α (219, 19). 
ΗτΤρΡΡΟΝ 1Ὰ 18 (11) 144. 18 (105) 214 4 

(162) 81 (116,8) 26 (ΒΩ, 90 --- 380,11) 

45 Α (2719, 28) ὅ0 (841,9). δΊ1Α 8 

(342, 1) -. ΗΤΡΡΑΒΟΒ 8,10 (85). 

ΗΤΡ̓ῬΟΝΑΧ -- ΠΙΡ̓ΡΟΝ 20. 11 (238, 817) ἢ 

14 (284, 11. 18). 
ΗΤΙΡΡΟΒΤΉΞΝΕΒ Υ-. Κτοίΐοηῃ 45 Α (218, 81). 

- ν. Κυζίῖκοβ (θη 80} 7) 45 Α (219,29). 

ΗΠΡΡοβτβάτοβ 45 Α (2718, 38). 

ΗΙΡΡΥΒ θ (38). 
ΗονΡιοβ 4 Α (219, 18). 

ἨΗΟΜΈΒΟΒ 1ἃ4 11 (11 12 (11 2,60 (15) 

4.10(29) 114 19 (40) 28 (41) 29 (48) 

Β 10.-- 18 (δ8) 12.Α 160 8128 (04) 

22 (05) Β.42 (13). δ6.(14) 105 (81) 

184 6 (30) 188 41(100) 1ὅ,1 (107) 

15. ὅ(110). 44(118) 214Χ4Α.Ἅ 1(151,1. 

100,29) 15 (168) 22 (166) Β 84 (205) 

158 (228). 268Β1 (285,1) 4501 
(292, 817) 48,1--ὃ (8839, 9{{} δΊΑ 8 

(848,8) 554 38 (814,16) 100 (886,26) 
Β 21---ῶ5 (412,19. 298 (469, 10) 
δ1.Α 24 (414, 84) Θ0 Α1 (480, 5) 

Β (4838, 28 66. 4. ὅ (490, ὅ. 8) 18 

(491, 15). Β2 (491,8117.) 4 (492, 8) 

12 (498, 13) 18 (494,32 618Β4 
(497, 18. 22) 68 Β ὅ (508,89). 118 ὃ 

21 Α 8 (161) 

85. ΝΆΜΕΝΕΥ ΕΒΖΕΙΟΗΝΙΒ. 

(509,5) 12.1.3 (510,2) 144 39. 30 
(818,10. Β 9.(621,3) 168 25 (534,20) 
Ἴ8Α 18 (842,43) 198 8.9 (548, 80, 
89. 42) Β 20 (649, 81) 818 0 
(516, 2). 

Τρατοβ ὅ0 (340, 394). 

Ικκοβ 1 (ΤΟΊ, 108) 

Ιον 14 Α 8 (108, 30) ὧρ (Φ299.--- 939) 

41 Α 8 (886,38) 66. 1.(489, 5). 
ΤΤΑΥΧΚΕΗ τὸ ΡΥΤΗΑΘΟΒΕΕΙ 80,35.(241,.35). 
Ἰτάναῖοβ 45 Α (218, 85). 

45 Α ΟΩἿ9, τ). 

ΚΆΑΤΑΙΒ 45 Α (219, 28). 

Καχαταβ ΚΑΙ δθ5. 5, 19Ὰ 4 (181). 

- Ηἱρροιῖκοβ 5.14..11(614,36}) 144 24 

(516, 4 7189 (δ41,1). 514 15 

(568, 81). 

ΚΑΙΙΙΒΒΕΟΤΟΒ 45 Δ (219, 326). 

ΚΑιχΡρΗΟΝ 9 (87). 

Κανιὰβ 454 (219, 5). 
ΚΑΒΟΡΗΛΝΎΤΟΑΒ 45 Α (279, 10). 

ΚΈΡΒΑΙΟΒ ν. ΚΙαζοιηθηδὶ 19.Ὰ 4 (131). 
ΚΈΒΑΜΒΟΒ 4ὅ Α (219, 19). 

ΚΕΚΚΟΡΕ ὃ (83) 114 19 (41) 

(281,8) 668. 1 (489, 8). 
ΚιΑΙΟΗΜΑ 48 Α (2179, 41). 
Κιξάνοκ 45 Α (219, 21. 86). 

ΚΙΒΑΒΑΤῸΒ 45 Α (219, 8). 
ΚαειρΕΜμοβ 49 (8340). 

ΚαΙΝΑΘΟΚΑΒ 40 ἃ (219, 5). 

Κιξενιαβ 41 (276, 80 --- 317.11) 454ῚᾺ 

(219,33. 6 (29ὅ, 4 7.(297, 22) 
δὅ ΑἹ (861,5). 

ΚΥΞΟΒΌΤΑΝΕ 88, 8 (584, 9). 

Κιξοβύσοβ 1Α.1 (6,19. 8, 26. 38. 38) 
24 (18). 

ΚΙΒΟΜΈΝΕΒ Ἡδαρβοᾶο 21 Α 12 (162). 

Κιξοὸν 4 Α (219, 5). 

Κυξοόρηθον 45 α (218, 31). 
ΚΙΒΟΒΤΗΕΝΕΒ 4 ἃ (218, 84). 

ΚαΕΟΒΤΑΤΟΒ 14 8 (10) 2, ὅ (15) 

(δ0ῦ, 88 --- δ06, 28). 
Κομπαχ 214 19 (164 10Ὰ 14 (526, 11). 

Κπάνοος 48 ἡ (219, 16). 

ΚπΑΤῈΒ (ΗΠ ΘΥΑ ΚΙ θοῦ ἢ) 12.4.1 8 12 (Θ1, 5). 
ΚΙΑΑΤΕΈΒΙΚΊΕΙΑ 45 Α (219, 86). 

Κπατινοβ 264 2 (282, 29 ἢ). 

25 2 

τὸ 



886. ΝΑΜΕΝΒΥ ΒΕΖΕΙΟΗΝΙΆΕ, 

Καλτυύχοβ δ (858). 
Καιτιαβ 14.Δ 12 (515,5) 

Ἴ8}1Α 18 (542, 42) 

81 (δ62---ὅ 77). 
Κειτον 45Ὰ (219, 20). 
Κποτον, Πηρίουου ΡΥ ΠΔΡΌΤΘΟΥ (7) 4, 19 

(82); νβ]. 12.Α. 1 (61, 4). 

Κυτὸν ν. Κτυοίοι 4, 15. 16 (80) 8, ὅ (88) 

4864 20 (809, 41). 
ΚΥΣΟΝΕΕΕ (οἱ Κυλωνειουῦ 82 Α 44(244,3). 

ἸΘΑ1 (828,81) 
80 Β 6 (δ53, 25) 

ΠΑΚΟΝ 4 Α (219, 25). 

ΠΑΚΒΑΤΕΒ 4ὅ Α (279, 3). 
ΙΑΚΕΙΤΟΒ 45 Α (219, 1). 

ΤΑΜΊΒΚΟΒ 20 11 (154). 

ΠΑΜΡΈΟΒ 99,3 (216,16) 79. 18 (541,18) 

ΠΆΑΡΗ͂ΛΟΝ 45 Α (218, 40). 

1Α508 1. 1 (8,39) 8,18.(3860) 114 16 
(40) 61 Β (499,11). 

ΓΑΑΒΤΉΈΝΒΙΑ 45 Δ (219, 838). 

Τπανὰχ Ρυίμδρ. 22, 2 (228, 2) 

(219, 11). 
ΠΕΟΡΑΜΑΒ 85.4.6 (268,6) 4681 (280,22). 

ἱμεοκειτοβ 45 Α (219, 18). 

ΙῈΕΟΚΥΨΘῈΒ 458 Α (218, 42). 

πον Ἰ,2(833) 148Β1(106) 45 (218,39). 
ΤΕ ντεῦβ 45 Α (219, 8). 
ΓΕΟΡΉΛΝΤΟΒ 1.Α 1 (8, 28. 80). 

ΠΕΟΡΗΒΟΝ 40 Α (218, 86). 

ΠΈΡΤΙΝΕΒ 40 Α (219, 24). 

ΠΕΌΚΊΡΡΟΒ 2, 11 (19) 11Α 51 (41) 
184 8(110) 45 4 (280, 45) 464 ὃ 

(801,11) 52 (811,11) δ1 Α ὅ (842, 24) 

10 (348, 20. 28) 258 (845, 43) δ4 

(8586---8065) δδ Α 1 (865,16) 2 (369, 1) 

88 (818, 82) 388 (816,18) 40 (871, 1. δ) 

82 (384,1) Β 800, 18 (465,18) δ6,1 

(412, 18). 

ἸκΎμΜκιοβ 14 Α 38 (511,81). 
[χνοὸ5 1.ἃΣ 1 (9,,3) 18.490 (90) 

(489,4) 61 Α 4 (496, 28). 
γκὸν 184 1 (389 44 (975,14---99) 

45 Α (219, 4). 

ΠΥΒΑΜΝΟΒ 4δ Α (219, 32). 

ΤΥΒΙΑΡῈΒ 45 Α (279, 80). 

ΤΡΥΒΙΒΙΟΒ 45 Α (279, θ). 

ΠΧΒΙῚ5 4, 16 (81) 19 (82) 8,4 (38) 

352. 48 (244,4) 84 (200, 17---40). 

486. Α 

6641 

891 

Μαιμον 45 Α (219, 19). 
ΜΆΑΜΈΚΚΟΒ 458 1(280,38) 198 19 (549,0). 

ΜΑΝΡΕΟΣΥΤΟΒ (ἢ) 1.Α 19 (13). 

ΜΑΤΕΙΚΕΥΑΒ 10 Α 1 (δ05, 86). 

ΜΈΘΙΒΤΙΑΒ 45 Α (218, 42). 

ΜΕΤΙΑΝΙΡΡΙΡΕΒ, Ῥυίμδρ,, 45 Εὶ (302, 39) 

ΜΈΤΙΑΝΙΡΡΟΒ 45 Α (279, 28). 

ΜΈΤΕΒΙΑΒ 45 Α (218, 39). 

ΜΈΡΙΙΒΒΟΒ 11 Α 28 (42, 911522) 0.81 

(45) 49 (48) 14 Α 2(108,13) 184 18. 

14(111) 25 (112) 26.21.29 (118) 86 

(114) 49(116) Β 85, 38 Π, Τώϑιημη. (122) 

194. 1(1380,ϑ.831) 28 (188) 80 (1817) 

90 (140---158) 26 Α1 (232,20) 454ῚΚ 

(219, 24 46. 81(312,,) δι. 1 
(848, 22) δ4 4. (851, 28) 50,1 (4172, 

18) ΤΊ Β 8 (689, 40). 
ΜΈΝΕΒΤΟΙΝ 22 (9395) 40 Α (219, 10). 

ΜΈνκΟΝ, Ῥυιδροτθον, 4, 18 (29). 45 ἃ 

(215, 838). 

- ἀοτρίαπον, 16. Α 19 (826, 88... Β 4 

(580, 471 {{.). 

ΜΈΤΟΝ ἃ. ῬΥΓΠΑΡΌΓΘΟΣ 8, ὃ (883) 45 Α 
(9, 14). 

-- ἀ. Αϑίσομοιι 39, 9 (240,8) ὅδ Β14,1 

(409, 1). 
ΜΈΤΟΡΟΞΒ 8, 2 (84) 

(219, 10). 

ΜΕΤΕΟΡΟΒΟΒ ν. ΟἸ͵08 2, 18 (19) 114 38 

8 4 (40) 41 (118 406.4 64 (818, 20) 

90 (822, 39). ὅδ. 2 (369,7) Β 804 
(408,1) δ6, 1. 2 (412,19. 22) 51 (472, 

26-- 415,99) δ9.Ὰ 1 (415, 80). 
- ἀογ ΙΒοΚυ κοῦ (ἰἀοηίβος δ᾽ Α 1 

(412, 82). 
- 8. ἃ. ἘΡ᾿ΟΒαγποΒ. 13.Α 8 (90). 
--ν. Πλρβακοβ ἃ 40 (805,28) 48 (839). 

Μπον 4, 18 (29)} 4,14.(80) 8,1 (80) 
45.ΑᾺ (218,31. 219,88) δ58 18 (402,28). 

ΜΗΜΊΑΘΕΒ 46 ἃ (219, 12). 

Μιμνομάσηοβ 458 ἃ (219, 9). 

ΜνΝΕβιβύτοβ 45 Α (210, 22). 

Μοσποβ ὅδ Α δὅ (319, 27). 
Μυκξαῖοβ 15, 1 (107 δ55 Β16 (411,21 

664ΑΨι:ὴ᾿Ὶ (489, 20) 10. 11 (490, 31. 42) 

18 (491,15) Β 4. ὃ (492, 8.8) 11 (493) 
9) 67(496--499) 68 Β 2 (δ08, 21) 
19 Β θ (548, 29). 

22, 1.(228,1.) 46.Α 



δ98 85. ΝΑΜΕΝΒΥΕΒΖΕΙΟΗΝΙΞΒ, 

Μυὲ5 45Α (219, 11).᾿ 
Μύυτα 45 Α (219, 38), 

ΜυττΑβ 4Ὁ Α (218,86, 219, 84). 

ΜΎΟΝΙΡΕΒ 48,2 (218, 4). 

Μύυβον 1.Α1 (δ, 18. 8,26. 28. 38) 24 (18). 

ΝΑΒΎᾺΒ 45 .Α (219, 26). 

ΝΑΥΞΒΙΡΉΑΝΕΒ δ4 Α 2 (851, 10) 558 4 

(404, 17 δ ΑἹ (412,80) 62 (484, 
15--457, 36) 68,2 (481,41) 84 (690, 11). 

ΝΑΥΒΙΤΉΟΟΒ 45 Α (279, 81). 

ΝΕΟΚΕΙΤΟΒ 45 Α (219, 81). 

Νεββαβ ὃ (472, 16---28) δ59.4Α 1 (41ῦ, 

31). 

Νίκλα ν. Εἰθα 66. Α 1 (489, 14). 

ΝΊΝΟΝ 8, ὃ (35). 

ΝΙΒΤΗΒΑΡΌΒΑ (7) 45. Α (219, 40). 

ΟΥΝΟΡΙΡΕΒ 1 Α 11 (12) 29 (239, 1ὅ-- 
940, 46) 80,1 (241, 8) 45 Β (219, 16) 

46.Χ 9 (301, 838) δ1 Α 8 (848, 10) δὅ 

ΑἽἹ (366, 1. 8361, 34). 

ῬΑΚΤΙΟΝ 48 Α (219, 1). 

ῬΑΜΡΉΥΤΟΒ 1 Α 1 (8, 835). 

ῬΑΕΜΈΝΙΡΕΙ 181 (14 84ῚΞ4 12) 13 

(28). 11Α 2 (39) δ.(89) 18 (40) 35. 

26 (41) 28 (44. 9188) 80. 81 (45) 

49 (48) 18. 4(90) 14 Α 2 (108, 13) 
18 (105) 18 (1θ08--129) 19.4Α 1 (180, 

2 2.4. 6131) 1. 10. 11 (1520) 5 

(188) 1. 21 (134. 21. 28 (1358) ὃ 

Α1(140) ὅ (1447) τ(146) 9.12.1. 

(141 Β.θ(1680) 21 .Α 1 (456, 351) 

ὅ. 1. 9(102) 19 (104) 28, 25 (166) 12 

(118, 338). 81 (115, 41 86 (116, 39) 

90 (180, 38) 95 (181,24) 98 (181, 82) 
Β 21 (193) 61 (202) 258 Α 6 (280, 24) 
38, 8 (218, 88) 46 Α (219, 8) Ὁ 1 (293, 
18) 464 81 (812, 8) δ4 Α 4. (351, 19) 

1 (368, 9. 24) 8 (869, 0) 55 Α 1 (861, 
25) ὅδ Α 42 (311,20) δ6,1 (47 2, 18} 

δ᾽ Α 11 (418,29) 14 Β1 (619,14) τὸ 
Β 1 (628,26) Τ|8 8 (839,40) Β0ΒῚ 

(658, 13). 
Οκκετῖοβ (ΟΚ6}105) 835 Α 1 (261,9) 451 ΡΑΒΜΙΒκῸΒ (ῬΑγηθηἰβκοβ) 10 (88) 11 
Α (219, 18. 85). 

Οκκιιοβ 4δ Α (219, 18) 8. ἘΚΚΈΤΟΒ. 

Ονάτοβι 40 ἡ (218, 86). 

ΟΝΟΜΆΚΕΙΤΟΒ 66 Α 1 (489, 8. 9. 20) Β11 

(498, 7) 61 Α 5 (496, 832) Β 21 γοτ- 

θοπι. (499, 138 {{}. 
Ορειμὸβ 34 (2600, 823 1) 45δ.ᾺΑ (219, 23). 

ΟἈΕΒΑΝΡΕΟΒ 40 Α (219, 19). 

ΟἸἈΕΒΤΑΌΛΒ 10, 2 (88) 11.Α4. 1 (89, 21) 

Δ Α 218, 39). 

ΟΕΡΗΕυΒ 1 Α 1.(9,,3,) Β1 (14) ο. 8. (82) 
Ἴ,4 (88) 18 Α 6 (ϑ0) 1,1 (107) 18 

Α 20 (112) 21 ἃ 38 (166) Β 141 (224) 

25 Α 3 (281, 31) δδ Β 16 (411. 21) 

86 (489---490) 61 Α 1.1(498,9. 818) 
Β οτῦσαπι. (491, 3) 14 (498, 26) 198 

(499, 8) 68 Α 58 (502,10) ΤΑ 10 

(608, 10) 14 δ (518, 42) 168 25 
(684,20) 19 Β 6 (648,39) 8188 
(61, 28). 

ΟἈΡΗΙΚΕῈΝ 4, 1 (2) 21 Α 29 (166, 16) 

66 (489-- 496) ΤΊ Β 1 (509, 21). 
ΟΕΥΑΝΕΒ δ Β 800, 12..18 (468,21 {{{ 464, 

3. 9, 186. 20) ϑοῦ, 15. 16 (404, 82 {{} 

800,11.18.(4θ5,2.5.18) 68. ὅ (602,10). 

Α 1.(39,21) 45 Α (2718, 38). 

Ῥάβκον 16 (108). 

ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ Υ. ἈΚΥΑΡῈΒ21Α 1 (151, 25 ἔἴ. 
159, 8311) 8(1602) ΒῚ1 (482) 8.188). 

ῬΕΙΒΙΚΉΑΤΕΒ 45 Α (279, 8). 

ῬΒΒΙΆΧΡΒΟΒ 1Α 1 (ὅ, 20. 8, 28. 34. 858) 
11.Α 31 (41). 

ῬΕΒΙΚΤΕΒ 194 4 (181) 11 ((84) 20 Α 3. 

8 (1400) 4641. 38 (805, 88. 806, 1. 10. 

16. 31. 40) 18. 15 (808, 22) 16---19 

(809, 16.) 82.(811,1.) 14 Α 10(514, 
80) 16.4.1 (628, 38). 2.(824,16) 81 

Α 11 (528, 42). 

ῬΕΉΒΙΝΟΒ 66 Α 1 (489, 12). 

ῬΕΤΕΟΝ Υ. Δορὶμα 82 Α 21 (249, 37) 41 

Α (338, 24). 

πν.. Ηϊθτα 8 (88). 

ῬΗΛΕΙ͂ΝΟΒ Τῦ Α 1 (δ0ῦ, 81). 

Ῥβαάτρον, Ῥυίδαρ., 45 Α (219, 18). 

ῬΗΑΛΙΝΕΈΚΙΕΒ 45 Δ (219, 18). 
ῬΗΑΙΚΑᾺΒ 21 (286, 18.---19), 

ῬΗΑΧΟΒ 40 Εαὶ 1 (302, 40). 

Ῥηλοκ 40 Εἰ 1 (302, 40 {{. 
ῬΒΑνΝτΟΝ 4,10(29) 16(81) 824 4(2348. 59) 

39,1 (216,4) 40(276,20 -- 98) 45 (2179.,2}. 



88. ΝΑΜΕΝΒΥΕΕΖΕΙΟΗΝΙΒ, 8ὅ99 

ῬΗΒΕΕΚΥΡῈΒ ΟΣ ΚΞΥΤΟΒ 1 Α 1 (8, 89)} ῬΒονικοβ ν. Κϑοβ 14 ἃ 3 (103) 464 22 
11(41) 4,1(217) 16(80) 11 Α 29 (4δ) 

21ΑΧΑ 29 ((60)0 25 Β4 (231,28) 46 

Α 10 (801, 35) 55.Α 80 (318,13) Β 18 

(408, 24) 298 (41ῦ, 22) 171 (606, 2ὅ--- 

809). 
ῬΕΠΙΡΡΟΕ ν. Ορὰβ 46 Β 2 (280,31. 288, 

20) 66 Β 14,1 (409, 1) 

ῬΗΠΙΒΤΙΟΝ, Ατσῦ, 21 Α 8 (162,8) 45 ΕΊ 

(302, 42). : 

ῬΗΠΌΡΑΜΟΒ 45 Α (219, 15). 

Ῥεποι,οβ 4, 1029) 4,11(81 2141 
(156, 18.22) 81,8 (242. 8) 839, (248,9-- 

260, 18) 38,1 (259, 20) 85 Α 20 (261: 

22) Β.(214,1.11 4584 (219,38) 584 

Α δ(351,24) δὅδΑ 1 (8606. 28) Β 12 

(408, 21) 61,2 (484,12) ΤΊΒ1 (681, 
31) 4(δ40, 8) 84 (89, 26). 

ῬΗΠΟΝΙΡῈΒ 45 Α (279, 6). 

ῬΗΙΌΧΕΝΟΒ, ΘΠ α ]οΥ ἀθ8 ΑΠΑΧΆΡΟΥΙΆΒ, 
46 Α 22 (810, θ). 

ῬΕΗΠΤΎΒ 45 Α (219, 84). 

ῬΗΙΝΤΊΑΒ 41, 1 (216,81) 42. (577, 18-- 

28) 45 Α(219,24) 4 Ὁ 1.(296, 21{{.. 
ῬΗΟΚΟΒ ΤΑΙ (8,13. 18Β1.(138. 69 

(805). 
ῬΗΟΚΎΤΙΡΕΒ 18 Α 16(111). 

ῬΗΒΟΝΊΤΡΑΒ 45 Α (219, 6). 
ῬΗΒΥΝΊΟΗΟΒ 45 Α (279, 8) 

ῬΗΥΚΊΑΡΑΒ 45 Α (218, 34). 

ῬΕΥΒΚΟΜΑΟΗΟΒ 4Ὁ ΚΕ 1 (802, 40). 
ῬτνυτΙΟΣ 4 Α (219, 22). 

ῬΥΝΨΑΆΒΟΒ 21 Α 20 (1660) 92 (181, 11) 

Β 1760 (2038). 25 Α 4 (280, 18) 19 Β 14 

(549, 13). 
ῬΙΒΞΙΒΉΒΟΡΕ 45 Α (279, 839). 

ῬΊΒΙΒΕΒΟΡΟΒ 4δ Α (2719, 9). 

ῬΙΓΤΤΑΚΟΒΊΑ 1 (δ, 25. 8, 32. 87) 24 (18). 

ῬΟΙΈΜΆΒΟΗΟΒ 48 Α (279, 4). 

ῬΟΣΤΑΡΕΒ 45 Α (279, 27). 

Ῥοχοβ 21 Α 19 (1[64 14 Α 26 (6:1, 80) 
16. 2(δ24,16) 184 0 (642, 14). 

ῬΟΙΧΑΕΒΟΒΟΒ 88 4.9 (208, 27). 

ῬΟΙΥΆΣΕΙΤΟΒ, ΒιΙΙάπδαθν, 285 (281, 80-- 
οΞ39, 14) 88, 90 (656, 8). 

Ῥοτσύπκτοῖ 40 ἃ (219, 20). 

Ῥου ΜΝ ΑΚΞΤΟΒ 4, 10 (29) 4,16 (81) 8324 4 
(243,39) 40(210, 21) 45 Α (219, 21). 

(310,4)Ί, Τ44Α1 (612,1) 8 (518, 31) 
12 (515, ἢ 26(5171,260) ΒΒ (δ20, 6) 
10 Α 24(521,18) 71.(588---41) 18 
Α 9(5842,235). 19.Α 4(5845,3838). ΟἹ 
(δ50, 2). 

-ον. ϑαπιοβ 866 Α 1 (489, 22). 

ῬΒΟΚΙΕΒ 45 α (218, 42). 
ῬΒΟΒΟΒ 81,1 (242,29) 82 Β 20 (267, 14) 

41 (216, 82-- 271,10) 454 (219, 25) 
4δ Ὁ ἢ (291, 22). 

ῬΚΟΤΑΘΟΒΛΒ 185.4 6.90). 19.4ἃ 29 (181) 

31,4 (248, ὅῚ δὅ ΑἽ1 (361,29) 8.9 
(369, 34. 81.41 118. 114 (388, 18. 283) 
Β 1060 (438, 1) δθ,1 (412,19) 51 Α 22. 
24 (414,29. 81) Β 1 (415,10) 24 (Ὁ11, 

88 - 82), 18) ἸΤΊΑ 1 (ὅ8δ,8) 10 (586, 

4) Β 8 (ὅ39, 42) 18 Β9 (542,28) 19 
Α Τίδ46,2) ΟἹ (650, 11). 

ῬΒΟΧΕΝΟΒ ν. ϑιυ θα 22, 1 (228, 1) 4 

Α (219, 11). 
--- ν. Ῥοβοϊἀοηίδ (ἰἀοητβοι 3) 4ὅ Α (219, 

11). 

Ῥτουεμαιοβ, Ρυῖμαρ,, 45 Α (219, 12). 

ῬΥΒΕΗΟΝ 45 Α (2719, 1) δ6 Α 1 (492, 20) 
δ᾽ Α1 (412, 30) Β 1 (418, 11) 89 Α 2 
(416,22) 62.Α 2.8 (484, 196. 

ῬΥΤΗΛΘΟΒΑΒ 1 ΑἹ (4,86. 8,80. 89, 9, 3) 

11:(41 2,1 (45,1) 4 (26--8}) ὃ (32) 
Ἰ,1.(38) 8,2--4 (34) 8, 15 (86) 9,2 
(3) 114.1 (38,10 2.(39). 11 (40) 

49 (48) Β1 (82) 12 Β 40 (12) 129 (84) 

13.Α 4.8 (99 [4Χ 1.3 (4108, 1. 22) 
184. 1 (109,19) 4(110) 42. 44 (115) 

48. 49(1160)Ὼ 19.4.2 (13) 28 (185) 
40 Α 14 (147 21 4[ὃὲ: (156, 18. 11 Ε΄ 

23 2. (161,18) ὅ(102) 14 (1θ8) 
19 (104) 81(161,1) 60 (111) Β 118, 

18. 14 (210 ρ. ἘῺ) 129 (221) 185 (222) 
180 (228) 141 (224 25 Β 2 (231, 2) 
4. (281. 26. 81). 29, 1. 1.(239, 11. 538) 
80, ὃ (242, 11.158 82.4Μ 18 (247, 8) 

23, 24 (248,1.19) Β 19 (251,60), 22 
(259,2) 84,8 (260. 28) 35 Α δ (268, 8) 
18 (264,24) 38, 8 (21ὅ, 338) 48,2 (217, 
(82. 36) 44. 8 (218,21) 4ὅ Β 1---3 (280, 

11,21.38) 4.5 (281,20. 48) 18 (288, 
380) 80. 88 (281, 18. 42.) Ο (291, 2) 



θ00 

Ὁ 1.2 (239,14. 28) 6. (295,25. 296, δ) 

5. (800,40) 9.(301, 5) 46.4. 9.10 (801, 

82. 86) 20 (809,41) 98 (828,37) 51 
Α 30 (845, 3860) δᾷ Α (351,28 δ 

Α1.(868,19) 18 (810,12) 588 (318,25) 

Β 14 (408,30) 26 (418, 15 {{ὺ 21 (414, 

20) 2299 (469, 16) 800, 10 (482, 45) 

800, 18 (468, 38) 68. Α δ8 (δ02, 10) 

τι ΑΙ (δ06, 805) 2.4.6 (501,1.21. 

48) ΒΒ (δ09, 25) 14 Ὑοτθοπι. 1 (5611, 

10) 84. (653, 8.71. 

ῬΥΤΗΑΘΌΒΕΕΕ (Πυϑαγόρειοι, Πυϑαγορι- 
χοί, Πυϑαγορισταί, Ἰταλικοί, τοὶ περὶ 
τὰ μαϑήματα) 3,19 (19. 4 .(260--38) 
8,434) 8,11 (88) 1448 (108, 25) 
15. 4 (1ῦ08.110.) 10ὑ(111 44 (115) 

214ΑΝ.1 (160,11) τ (1602) 581 (106, 839) 

Β 186. 181 .(223) 25 Β (280,84) 29,10 

(340,14) 80,5 (241,86 8241.4 
(248. 81. 3) 44.24.32 1,11 
ι244,18.42) 14 (240,24 { 20 (241,44) 

24 (248,19) Β΄ 10 (258,3) 19 (51, 3) 
84, ἃ (260, 54) ὃ Α 4.(262,2,Ι}) 11 

(206, 231 Ὁ ΒΊ1 (208,16. 211,14. 

214,10) 88,2 (215, 80) 44,2 (218,11) 
4Ὁ (218---3808) 52,8 (865,21) δό6α 1 
(808,19) 120 (889,9) Β 800 (460, 84) 
88, 6 (586,8). Υ8]. ἀθογδαρί οὁ0. ὅ---10. 

14--18. 31--44. ὁ, 45. ΚΚ, ἸΤΑΙΣΚΈΕΚ. 

Ῥυτβόρομοβ 18.Χ ὃ (110) 194 4 (181) 
11 (132) 59,1 (210,06) 4 Α (279, 29). 

ἘἨΒΕΈΧΊΒΙΟΒ 4Ὁ Α (279, 1). 

ΒΗΟΡΙΡΡΟΒ 45 Α (218, 85). 

ΑΙ ΜΟΧΙΒ 8. ΖΑΙΜΟΧΙΒ. 

ΜΟΝ ἀοΥ Ηδιτηοηῖκου 4, θ (27). 

ΙΜΜΙΑΒ 82 Β 18 (2585, 82). 

ΠἸΜΟΝΙΘῈΞ 15,1 (107 16(1058). 2141 

(158, 22) Β 151 (227) 244 35 (511,9) 
ΤΊΑ 14 (586, 84. 38). | 

μοι 45 (277, 80 --- 278,19) 45 4 (279,1). 

Ξκυτχ 80 Β 41 (557, 8). 

Οκυτηῖνοβ 12 Α 1 ἃ 16 (61, 217) 
(89, 19). 

ΘΜΙΘΗΙΑΒ 45 Α (219, 8). 
ΠΟΚΈΉΑΤΕΒ 1Α1 (60,19) 4,15 (80) 18 (82) 

12.4.1 811,16 (61,1..20) 184 ὃ (110) 

08, 

ΤΕΈΤΑΟΘΕΒ 1, 8 (98) 

855. ΝΑΜΕΝΕΥ ΒΕΖΕΙΟΗΝΙΊΒ, 

100 (111 1944. 11.12.15 (133). 21 

Α 11 (168) 24 (229,18) 25.4.2 (280,9) 

460.4 Τ (801,28) 588 (811,44) 4141 

(8385, 807) 2.8 (8360, 16.324) δ.1 

(881, 24. 82) ὅδ Α 1 (86θ, 4. 361, 27) 
2 (865,88) Β΄142 (429,11) 804 (461,47) 

14 γουῦθῃ. 1 (511,11) 1441 (612,18) 

12 (515,18) 19. 14 (541,191{{} 814Σ1: 

(δ62, 43) 4 (564, 2 {{.. 
ΞΟΓΟΝ 1.Α. 1 (8, 82, 81) 

(41) 144 1ὅ (105) 

14 ψουθσΘμ. 1 (511, 9) 

81.4.1 (862, 41) 

(5864, 41 ΠΠ.). 

ΒΟΡΈΠΒΤΕΝ 74 {{ (511 ---587). 
ΒΟΡΗΟΚΙΕΒ 148 ὅ (107 18410(11 

20.4.2 (140) 21.4.14 (103) Β 181 (226) 

5 Α 4 (2380, 18 46. 91 (322, 4) 
4181 (388,38) 61 Α 8 (496,86. 499,30) 
ΤΊ Β1 (581, 89). 

βοβιμιοβ, Πΐναϊο ἀθ8 ΑΠαΧΑΡΌΤΑΒ 40 Α3ὺ 

(810, 15). 
ΒΟΒΙΒΤΈΑΤΟΒ 40 Α (2179, 16). 

ΒΟΒΤΗΚΝῈΞ 45 Α (279, 28). 

ΞΡΙΝΤΉΛΒΟΒ 85 4 (263,9) 39,8 (216,15) 

45 Ὁ) 6 (290, 39). 

ΥΕΒΙΟΗΟΝΟΒ 40 Β (280, 9) 

(549, 1). 
ΘΤΕΒΙΜΒΒΟΤΟΒ 48,1 (889,9) 12,1 (510,41 
ΒΤΗΕΝΟΝΙΡΑΒ 45 Α (219, 16). 

ὥΤΆΑΤΙΟΒ 45 ἃ (219, 38). 

ϑυι08 40 Α (218, 38). 

24 (13) 11,21 
464 1 (β06, δ) 
τὸ Α11 (546,40) 

2. 8 (668, 28) 

19 Β 1} 

ΤΈΙΒΙΑΒ 21.Α 19 (164) τᾷ Α 30 (5617, 22) 

10 4 Ἰ (δ2δ, 1 114 (526,11) ἢ 
(21,26) ΤΊΑΤ (080, 8) 1842 
(641, 86). 

1ΧΑ. 1 (450, 12. 21. 
160, 83) 21.4.3 (161,18) 8 (03) 
Β 155. 158 (221). 

ΤΉΛΙΕΒ 1 (8--14) 2,3. θ.9 (15) 10 (Δ) 
11.12 41] 11(1858). 20 (19) 1141 
(88,10) 82 (46)2ὺ 86 (41) Β 19 (08) 
14.Α 12 (105) 184 830 (114) 42 ([15) 
20.4.9 (1417) 26.4.4 (232,81) 6 (289,2) 
80,2 (241,18) 31,2 (218,1) 88,8 
(215,38) 45 Β(280,4) 46.4.6 (807,19) 
18 (309,29) 80 (310, 82) 68 (818, 15) 



858. ΝΑΜΕΝΒΕΥΕΕΖΕΙΟΗΝΙΚΞ, 601 

11 (820, 48 1) δ0 (841,33) δ58Β14 

(408,29) δὅ1Α 12 (418,32 1Τ0ΔΑ1 
(δ0ὅ, 88) 179 Α 1 (548, 35) 12 (649, 1). 

ΤῊΒΑΘΕΝΕΒ 72 (610). ᾿ 
ΤΉΞΒΑΘΕΒ 8, ὅ (385) 9,1 ρ΄. Ε). (31). 

ΤΉΞΒΑΙΤΕΤΟΒ 85 Α 6(268,1) 45 Β (280,22). 
ΤΉΞΒΑΝΟ 7,1 (88) 46 Α (219, 87). 
ΤῊΕΜΙΒΤΟΚΊΕΒ 20 Α 8 (141). 
ΤῊΕΜΙΒΤΟΚΊΕΙΑ 4, 8 (21). 

ΤΗΞΒΟΡΟΒΟΒ ν. Κυγθηθ 8, 4 (34 80,1 

(241,3) 81 (249, )9 --- 943,8) 824 ὅ 
(244,10) 45 Α (219,29. 280, 18). 

- ν. Ταγϑηΐῦ (ἰἀθη βος 7) 45 .Α (219, 4) 

-τ ν᾿ Βυζϑη 14 Α 26 (611,18) 16.Α 80 
(628, 1 18.Δ 2 (541, 817). 

ΤΉΗΒΟΟΘΝΕΤΟΒ ὅ (82) 66. Α 1 (489, 8). 
ΤΉΞΟΟΝΙΒ 18 Α 1ὅ (111 21ΧΑ 28 (165). 

ΤΉΞΒΟΡΗΒΙΒ 4 Α (279, 84). 

ΤΉΞΒΤΟΝ 45 ἢ 1 (291, 26). 

ΤΉΒΑΒΕΟΒ (7 45 Α (218, 41). 

ΤῊΒΑΒΥΡΑΜΟΒ 4 α (219, 20). 

᾿ΤῪῊἨΒΑΒΥΜΆΟΘΗΟΒ 21 ἃ 19 (164) 744 26 

(511, 858) 1486 (δ20,7) 176. Α 30. 832 

(628, ὅ. 11) ΤΤ Α 10 (686,4), 7718 8 

(839,42) 78 (541- -ὅ44). 
ῬΗΒΑΒΥΜΕΡΕΒ 40 Α (218, 42). 
ΤΉΚΥΡΙΡΕΒ ΟἸοτοβ 5. 10. 1 (528, 38) 

18.Α. 12 (542,88) 19 Β10 (549,3) 80 
Β 88. 86 (661,9. 18) 814 11 (δθῦ, 48 5) 
18. 20 (66, 8, 18). 

ῬΗΥΜΑΒΙΘΑΒ 46 Α (219, 14 Ὠ7.(291,27). 
ΤΉΥΕΒΟΒ 18 Α 8 (90). 
ΤΊΜΑΙΟΒ 8324 24 (248,22) 856 Α. ὃ (268,8) 

18 (264,21 86 (275, 1---10) 40,8 

(16, 28) 45 Α ΩἿΒ, 84. 219, 14). 
ΤΊΜΑΒΕΒ 45 Α (219, 16), 

ΓΜΑΒΙΟΒ 46 Α (219, 11). 

ΤΙμεβιάναχ 4 Α (279, 14). 
ΤΓΜΟΚΙΕΒ 66 1 (489, 12). 
ΤΙΜΟΒΤΉΕΝΕΒ 46 Α (219, 19). 

Τιμύσηλ 45 Α (2719, 833). 

'᾿ΥΕΒΕΝΙΒ 45 Α (219, 89). 

ΤΎΒΒΕΝΟΒ 45 Α (2179, 13). 
ΤΎΒΤΑΙΟΒ 21 Α 28 (1θ5). 

ὝΤΕΙΒΕ, δίθθθη 1.ἃΣ 1 (8,6. 8,10 --- 9, 8) 

1Α 24. δῦ (18) 14 Μοτῦοπι. 1 (511,10) 

81 Β 1 (568, 85). 

ΧΕΝΙΑΘΕΒ 70 (628, 20). 
ΧΈΝΟΚΑΡΕΒ 45 Α (278, 40). 

Χενον 21 Α 8 (161) 454 (19, 16). 
ΧΈΝΟΡΗΑΝΕΒ 1ἃΧ4Α. 1 (8,22) Β1 (14) 

2, 11. 21] (1) 11 (88--ὅ8.. 124ΚΑ.1 

(ὅ9,16) 12 Α 18 Ζι8, (688,30) Β 40 

(12 188 Ὑογθοπι. θ (91) 17.(108) 
18.4.1 (108,1. 8. 8. 109,3.) 2 (109) 
θ6--8 (410) 19(111) 22 (112) 86 (114) 

9(1162) 1881 }ὼὼ6 πὶ. (117 194 2 

(181) 19 Β 4 (140) 20.Α ὃ (146) 

1 (1460) 9.14 (147 21.4Α 1 (166, 81) 

ὅ (162) 20 (164 29 (1606) 218 39 

(1960) 584 Α 4 (851, 18) 8 (8δ9. 8) δῦ 

Β΄14,1 (408,80) 68.Α1 (δ00, 231) 1Τὅ 

(528, 238) 84 (588, 101.). 
ΧΕΝΟΡΗΛΑΝΤΕΒ 45 Α (218, 41). 

ΧΈΝΟΡΗΙΟΒ σνὸρ ΟΠΑΙ Κὶβ 4, 9. 10 (29) 

4,106 (81) 82.4 4. (248,88) 89 (270, 

1--18.. 
-- νοὸῃ Κυδῖκοβ (ἰἀοπ βοὴ τη οὈΐξποι ἢ) 

89,1 (216,6) 45 Α (219, 30). 

ΧΈΝΤΑΒ 456 Α (219, 26). 

Χυτηοβ 2 (299, 15---19; νρῖ. 25.4ἙΔ1 
(229, 24) 8. (230, 12). 

ΖΑΕΌΚΟΒ 45 Α (219, 16). 

Ζλυμοχιβ 4, 2 (26). 
ΖΕΝΟΡΟΤΟΒ, ΜΑΙ Βομ ΔΕ Κου 29,12 (240,84). 
ΖΕΝΟΝ ν. Εἰθα 11 Α 49 (4853) 1842. 4 

(1039) ὅ (110) 11}.12 (11 19 

(180--140) 20 Α 2 (140) ὅ (146) 18. 

14 (147 21,41 (156, 34. 40) ὅ (162) 

20 (1644, δ4 ΑἹ (856, ὅ) 4. (857, 
19.20) 10 (359, 84) ὅδ. Α 1 (861, 26) 

ὅθ,1 (412,18) 84 (589, 16). 

ΖΟΡΥΚΟΒ ν. Ηθγακίοα 1, 4 (88) 
(489, 18. 160. 21). 

- ν. Ταγοπΐ 45 Α (219, δ). 

064ῚΑ 1 



ἘΕΒΚΙΛΒΌΝΟ ΕΒ ΤΙΤΕΙΨΙΟΝΕΤΤΕ. 

Ἀὶρ Υἱρποῦδο ζοὶρὶ αἀἰα Εοκβοῖτο οἷπον απ ϑδπιοβ σοργᾶρσέθη Καιρίουτηπζε 
Ὧε8. Τγαίδησβθ ἰῃ ἴδϑε ἀορροὶζον Υ ογργὔββοσιησ, ἈΔ45 ῬυβρΌ] ἃ ἰδὲ πδοῖ φυγοὶ δ. 
οὐαἅπζοηάθη ΕἸΧΟΠΙΡΙ το ἀθθ ΒΟΉ ποῦ ἀπὰ Ἰοπάοπον ΟΔὈἱποίβ ξακοίοδηοί ππὰ 
Το  η ἀθγιϑάβθη σὰ ὈΘΒΟΏ ΓΟ ΘΗ: 

Υρ.: ΑΥ̓ΤΟΚΡΆΤΩΡ τρορλίβ; ΤΡΑΙΑΝΟΟ ..... ᾿ηἶκβ. 

Κορῖ ἀθ5 Τυδί π α8 πὶ ΓΟ ον κυδη πὰ Θουναπα γϑομιβῃΐη. 

Ἔβ.: ΠΥΘΑΓΟΡΗΟ τϑοϑ; ΟΑΜΙΩΝ ᾿ἴηΚΆ. 

Βίίχοπάος θάτερον ΡῈ Γἢ ἃ 5 ΟΥΆ 5 πιῖϊῦ ἄθπὶ Μδηΐθὶ πὶ ἄσδαῃ [Ππἴογ- 
Κῦτγρου ἀπᾶ ἅδον ἄθιῃ ἔπκου ΟὈδγασιι δαΐ οἴποαι βία] ΠπΚαμίπ; ἰα 
ἄον Ἐθοδύθη οἷὰ Βυθοῦθη, τὐἱ ἀθπὶ ΘΓ Δ Οἴποπὶ ΟΣ ἴπι δαΐ οἰποι) 

ῬΙΘΙου οροπᾶοη ΟἸοθαΒ ἀοιηοπβίυϊοντι; αἴθ 1 κὸ ἃπ ϑβοθρῦον. 

Η, ν. ΕἾΣΤΖΕ. 

ΐ 

Ὅταοκ νου ὅ. Β, Ηϊἰγβομέρθ] ἃ ἴῃ [οἰ ρεὶς. 
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